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 ... یرییدرس نخس
 راکت همانزور یاکسروکیس ادآیهرابرد
 - ۱(1) متیس زد وتنارپسا

 (۲) یللملانیب
 وتوم ايم وئاسام زا یراعشا

  

     

    

     
  

 ع) میراد یفده هچ و میتسه هچ
 . وتنارپسا یاهنمجنا و اهنامزاس اب

 ع) ناریا یوتنارپسا خیرات رد یشواک
 A .. .تنوتنیا یایند
    ناریا هب رفس شرازگ
 raj ساسا :یمدرم یاهکمک

  

 وتنارپسا شخب  
 مب یهعجاف تبسانم هب هیریرحت تشاددای

a (slant am 
lnsمب رهش یز یمرابرد روپدایص ناهیک  

 لبوت یهتمک رد یدابع نیر ینارنکس
 یوناب _ نییاز ای نادردقروظنم هب ۲۰۰۲ لبوت یهزیاج یدنرب ناتخس تیمها هب هجوت اب

Plo jo Jla epo Ko ali pak p 
  همجرت لبوت حلص هزیاج تفایرد

slas ĉas 
ipa ta arn laŭ jelناسروشک_رصاعم یار انکربتت یاهههچ زا یکی  

 Sa had a mita نوج هکلب تشانکرثتدوخ لسنرب اهن هن هک يزرپیم
 منا یهمجرت اب یمیرکی دهم رتکدزای لعاقم.داخرف خورف :تشگز ین دوخزادعب یاهلسن
 Las popo یزان یهمجتاب ین خرف یدیزکربرمشازای تومن .تلوص یزاف سدنهم

mos 
 و یحودعم اضردمحا همجرتهب قورق یهربرد قنصم دیمح رصامرعاش زا یرمت نینچمه

DAK ma Bi Kk so LS enz inus i 
XV, mm SL Sao san Sepa da go 

ofla la Spa LUB oo i PSشعب رد شرک نیا  GOO M moderaj 
 !دیشاب رجآ هراپ بظاوم

 .یناهب دیس زا یبلطم
 Laj .... lamb jl سپ

lasl 359 po 
 .. یدعس ناتسلگ زا ییاهلگ

staj sio GI EANO i53 “ 
 -..وتنارپسا یاهملقون و باتک یفرعم

 E ao PIGO مومع ی دیفم یاهباکی فرم هب rn o رد
popo aj o anmo imanدوشم یفعم هحفص  

 ۶ ی کفرد هلق
 Li جرد ۲۳ هحق رد نآ لس تم هک کند هلق یقرعم

 ۳9 ... یناغفا ناوج یاهنادوتنارپسا تیلاعف شرازگ
tioرهسن رد "مالس نایز " یژورپ بوچراچ رد هکی نافقانوتاپسان اوج ز (یمیرک  
 نر l dao KS PA o maŭ gil ی
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 روید نا

  

    

    

 ve l peb pel 63 oam Ao هنومن و یقرعم
 .تسا ها رای هصرع LACO سیاکذ.نامحرگدعرزآرمش دج هجرت یقرس ی کنهرذآ اما

 ... ینامداش هب جنر یهدنهد هدنويپ :ریخلاوبآدیعسوبا
 سوت و تعامل ها نیز نام bi جوادی فرم

pai 
 تارطاخ

UE Ok ES Ton US abba io mi 
“Ŭi i CF a lam pai i دنتسه 

  

  

TA 

    

Blom و سراف یناز و یگنهر = uio Seed kaŭ 
 ناتسز مشش هرامش مود لاس ۱۳۸۲

ISSN ۱۷۲۸-۲۱۷ یللملانیبدرادناتسا هرامش: 
 ۱۳۸۱ زییا :هرامش نیتسخن راشتنا خیرات
 دجم یرونایرف :لونسمریدم و زاتما بحاص
 یبارت اضردمحم :ریدرس

dl soداف زا و تسازیاج ام و عبم رک اب  
 بتا هدش رد هلجد نیا زا لقل هب یلع رد هم ار یهو زا هلند دوشیم تساونرد نان
 دن لاسرا

   
  

 دبی آاگتسوت ید جم یاد عدم بلا تیام

  

  
 ینیسحاقآ هموصعم : می هزز هب طوبرمیاهسعع
 :هرامش نیا یهیریرحت ناراکمه
 کنشوهرذآ اضرمالغ
 روپمهاربا هریت
 ایندنحا نیریش
 یناهرپ دیعس
 روپ بیبح بم
 یهاشتلود اضریلع

akta 
 یجرف تمشح
 ینارمع نیمیس
 یمیف هرینم
 روپدایص ناهیک
 تلوص همطاف
 یمیرک اناید
 یریبک اضردیمح
 یدمحم متسر
 بوبحم دسا
 یحودعم تجهب
 یحودمم اضردمحا

(AFS amo 
 ونسحیجاح اضر :پاچ روما

 ناشیدنازبس :ینیچفورح
 جیورآ :یفاحص و پاچ

 اهیناشن

  

 یتسپ قودنص ,نارهت ۱۷۷۶۵-۱۸۴
 :نفلت  VITVATA:سکف ۸٩۲۲۳۶۶
www sabzandishan 6000 تنرتنیا: 

imb(G sabzandishan com 5.348 suy 
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ATA daj pk es 

 دز وئاز هنامز «دمآرد هزرلهب نیمز
 هدنام زاب تسیز ز نازیزع ضغب ز

 و نیریش ,ناج رازه اههد, ین زا یرسکر داهنت و ,نیمز ضغب ندیکرت یپ رد ,مارآی اعمج مدحیص رد
 - ام و ,تسشن کاخ هب ,دوخ یهلاسرازهدنچ تمدق اب - میدق گرا مب تمظع اب یانبو دنتفر نایم زا زیزع

  

 رب رد یاهرم .ناینابرق تسرثکا یارب هک یجالع ,میتخادرپ عوقو زا دعب هعقاو حالع هب- هشيمه نوچ
und aŭیملمت را یتح «لاح و دنوب هدیشکر در نیسیو مد مد نیتضخن نامه رد ناشیا هک تشاد  

 و - .تسا هدف تسد زا ,دنتشاد ار رهش حور مکح هک. ار دوخ سوفنزا سین ودح.ددرگ یزاسزاب زی رهش
 .دادیم لیکشت ار رهش یخیرات تیوه هک .مب گرا دروم رد تسا نینچمه

 زا یمین مکت سد هروظنم نیا هب ؟تشاد دهاوخ دوجو عوقو زا لبق همقاو جالع یارب یدیماهدنیآ رد ایآ
 ,تلود یاهمو ؟وب دنوتیم هنوگچ میظع یحرط نینچراکوزاس دوش هتخاس هری یاب روشکن یا یاههنخ
 یمامت زا رت لکشم ارهاظ یرما- یدوالتهب هس نياز ای ممج المتحازمدرم یرایمه ,یجراخ یاهکمک
 اطدزاب اب و بسانم یهدزامزاس - اهنیا

 رد ار اهوزرآ و اههدیزا ییایطءاهنآزا کی ره هکی اهیامارگ یاهناج کت کت یارب ناف هود اب
 همه هک ؛ناگدناهزاب یارب ییابیکش یوزرآ اب و .دیدرگ تسین هرابکیهب یندزمهرپمشچ رد و تشاد دوخ
  نازیزع یلاخ یاج ,هاگحیه و یزیچجیه مینادیم

    

 .تخاس دهاوخت رپ ار نا
... 

 جنک ز دیآ رب یداب دنت رگا
 جنرت هدیسران دنگفا کاخ هب
 ؟رگداد را شمیناوخ هراکمتس
 ؟رنهیب را دنمرنه
 ؟تسیچ دادیب تسا داد گرم رگا
 تسیچ دایرف و گناب همه نیا داد ز

       
   

    

        

      

  

    
   

        
     

 .دزومآ یم ار یراگزاس دزومآیم هک یناسنا تسا تفگش هچ
 ط یار اب ایسب هچ نوکسم عبر یارب شیوخ ییدیپ لوط رد ناسنا
 دناهتخومآیراگزاس زین ناشفشتآ ا اگنانیشتهیاپهوک .بآ و امرس اب نانیشن بطق .یی ییو مرک اب نیریوک .تسا هتخومآ یراکزاس
 ومو نیا هنه رد ای هتخوماینیراکزاس هلزز اب زنه هرگزاس ناسن ما
 رب هتفخ رس تقه یاهدژا نآهلزززونه هتشکترگزاس نآ اب زونه رب
 زونه و زونه .تسا بآ همشچ

 نآدیاب اما تسا کاخ رب یگدنز -خلت دیاش - تیعقاو کی هلزلز
 Lolo هک ناس نامه .دش راگزاس نآ اب و تخانش ار نآ .تفریذپ ار
 هتیفد ام یگداس هب ار شیوخ نارهوگ هک ینانآ .دنا هتشگ راگزاس نآ
 .دشنیبیم شیوخ زورما لمع رد زین ار اهادرف هک ءزورما هن و دننک یمن

 نوچ .راکنا یادوبن یثاب هدبا مارو موب يا هنهپ رب
 رد ندوب و دوشیم تسه هک تس یتسین رد یتسه .یتسه ,یشابن

poosدوخ هب ار دنتفخ کاخ هنهک شرف بو دنتفر هک نان دوب  
 دیش هک میسرپب یارچ زا و ناگدنز و مييوکب یگدنز زا ميراذگو
 ازین تایح تمس ییاجک زا و تسا باوجیب

 .لیجتا رد تسا دنوادخ مالک نیا تسین نم نآ زا نخس نيا دیراذگاو ناگدرم هب ار ناگدرم راک
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 ذیان یگتسخ یناشفارذب وتنارپسا یایند رد ری

 دنادرگ ار وتنارپسا یهلجم کی لاس ۳۰ زا شیب تدمهب ییاهنتهب هک ینز

sle cksار  
 یاقآ سالک رد

si o 
Julio ( 
“(Baghy 

  

 رعاش و هدنسیون
 .تخومآ رسا فورعم

 see دا هب یریسبینمداش او
 و مدرک ینورق تفرشیپ وا کمک هب .مناد یبوخ یوترسا مس
 pa .مدش وتنرپسا یهطسوتم و ییادتبا تاناحتما ندنارنگ هب قفوم

plo sll ejo ĉapo ario oJ 
 زا شیپ ۱۹۵۸ لاس رد میدوبهدش وا یاهتبحص بوذجم ام

 سیئر بیان وا ءوشو رد وتنارپسا یلملانیب شیامه هوکشاب یهعقاو
 ,رگید نتدنچ قاا هب ۱۹۵۹ لاس رد .دش وشرویوتنرپسا نمجتا
 و درک سیست ار نتسهل یداریوترپما شخب ی هیریرحت تایه
 اب هک دوبنلمز نامه رد .دش نآناگدنسیون نیتسخن زا یکی دوخ

„ĉe (Gian Carlo Fighiera) | „£.3 45 gle sil4 « 
 iko KREIS sjo Gl eoj ps UEA یهرگنک
 ma JS (ee igo نیا .دش انشآ ,تشاد تماقا وشرو رد وتنارپسل
 دندش رگیدکی قشاع هکرتشم یادی یار

 رگیدکی کمک هی لسکورب رد ۱۹۶۰ لاس رد جدا زا سپ
 رد هشيمه و دنتخاس ببار 85۲ 0]610010) ناتستنرپسا زبس غاب

  

   

 .دندرکیم تبحم ورم هب رگیدمه اب کرتشم نگدنز
 اروند ٌلوره یلجم یریبدرس رک ادآ ۱۹۶۲ لاس رد

   هک یراک .تفرگ لیوحت :نآ سسزم (160 11:0۵) گنوی وئت یاقآ

    

(Wang Lihuaj la „I «Si; 15635 

 72-) اکسروکیصارا یگیف ادآ مناخ اب نم
(Sikorska1670180 46) وتنارپس دٌلوره یهمانزورریبدرس  

(Esperantoنیمداتشه رد 1۹۹۶-39۶۲ یاهلاس لوط رد  
Universala Kongreso de ) sl! „Lao „elua 

gut» 5 (Esperanto.رمات رهش رد ۱۹۹۵ لاس ( 
(Tampereo.38 داف روش رد عقاو  Lag) J miska uu 

 هرگنک یرازگرب یهتفه لوط رد متشاد تمقآ لته کی رد و اب هک
 .تشاد باذج یشیارآ و دوبمدنارغال وا .مدیدیم ار وا زور ره
 اندک ه ین دیرورم زا یدنبندرگ
 ادوجو اب ,دزیم فرح دنت و تفریم

  

 ءار عیرس .دوب هدیشخب تنی
 درک یم تبحص قایتش اب

 لاح رد تعرسب و دشادج نم زا هک یماگنه .دوب زین یخوش لها
 ؛"تسا یدادعتس اب نز قو" :متفگ دوخ اب هدوب ندش رود

 رس LES الماک ینز هک دوبزیگنابجمت قو عوضوم نیا
 ا سپ زا و هتشاد هدهع هب لاس ۳۰ زا شیب ار یاهجم
 نیکوی گناو مناخ و نم رد یبیجع یواکجنک ,تیقاو يا .تسل

kos (Wang Yugin)یللملانیب یویدار یوتنارپسا 5«  
 *تخدناریگ هب قفوم هناحبص زیم رس راک .دوبهتخیگنارب ,نیچ
 اذگ یتقالمراق وا اب هبحاصم یارپ و میدش وا

   
     

   

  

molas sla lieno) maoهک یلاح رد .دسآ ام قأ هی  
 ندز پگ لوقشم دیشچیم میدوبهدروآنکی زا هک ار ییاهینیریش
 و نم .تشاد میالم ینحل اما .درکیم تبحص عیرس دنچره .دش ام اب
 هداشگ یبور اب وا .میدرک نربمب دوخ تالاوس اب ار وا گناو مناخ
 درک فیرعت ام یارب دوخ یکدوک تخس نارود زا و دادیم خساب

 رد عقو (514168) همتادیس رد ۱۹۳۹ لاس هیوناژ ۲۶ رد وا
 لاس ۱۰ طقف هک ینامز ۱۹۳۹ لاس رد وب هدمآ اند هب ناتسهل
 یاهیرگدادیب تقو نامه زا و دش عورش مود یناهج گنج .تشاد
 alma (Sikorski) „Sanka لارنژ شردپ .درک هبرجت ار گنج
 یناتسهل رسفا اهرازه اب
 یربیس هب شردام و رهاوخ هارمههب ادآ
 هب تسناوت ۱۹۴۸ لاس رمان رد و دش قفوم یوروش کرت هب وا هک
 Soe شایردپ نیمزرس

    

 «نامزنآ رد .دش هتشک نمشد تسد هب ر   
   دوب ۱۹۳۲ لاس رد .دش
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 تبقرم زین دوخ یگداناخ و یصخش یگدنز زا یبوخهبدوبرداقهکلب
 یرناخ هب یبوهب.دوب هلجم ندنادرگ لوقشم هکنیا نیع رد .دنک
 دایز وا .تخادرپیم اذغ ندرک هدامآ و دیرخ تیلوسم و ,رسمه
 زاب زور رازی زا هکیماگنه و تساخیمرب دوز حبص زورره .دیباوخ یمن
 .درکیم زاغآ ار دوخ ینعمرپ و ربیژرنا یاهراک هزات ,تشگیم

 یقیسوم هب هتشاد تسود شزرو ناونع هب ار ییامیپهار وا

 هچ ابیز یقیسوم هب ندرپسشوگ وا یارب هیزرویم
slipهناخزپشآ رد هچ و راک  uma". [i 

 2 re KE یناشفا
Pll skoرد یو .دوب  

 یاههرگنک و اه سنارفک
 عرطس رد یدایز رایسب

de ibuیللملانیب و  

   

   
   
   

  

    

   

  

   

   
   

    

 رایسب دادصت .تخادرپیم
 وا نادرکاش زا یدایز

 یا هتسجرب یاه تسیتنارپسا  سبدا ی هزیاج تفایرد یا دیدن
 شییمه نیمااتشه .دندش

dipl = gig Ano 
Elm GADO SIRIS (ual TOتکرش نآ رد یو هک دوب  

 DUI یلیخ شیارب ترس یلملانیب شیامه رد تکراتم !درکیم
 ییهراک تسناوتیم:هرگنک یرزگربیهتفه لوط رد نوچ دوب شخب
 ناتسود دربب شیپ زار یدایز
 یتدم یارب هوا هب.دوش ان اند فلتخم یاههرق زا یدیدج

  

 ناتسود اب و دنیب ار شایمی

 A E ادقم هب تسنوتیم
 یناهج نامزاس یراختفا وضع ناوتعهب ۱۹۹۴ لاس رد ادآ

(Fame-premio) «46 „sepe ; 43 „551 (UEA) slul 
 شو لس" دتفگ م هب یدنخل اب هراب نی رد .درک تفاید زین ار

  

 شاهدنخ و هریذپلد و نیریش یلیخ شیادص ."!دیتسه نآ یهتسیاش
 دوجو اب .تشذگرد۱۹۹۶ لاس رد ادآدنچره وب ابیز و یمیمص یلیخ
 ناوریپ زا یرایسب شخبماهل رپ یارب وا یگتشذگدوخزا نیا
 یابیز لآهدیا نیا یاربرتشيب هچ ره یژرث اب ات تشگ فوهنماز
 .دننک ششوک تیرشب

  

koj 
http://china org.en/world/shi-window/kiu. e. K/05. him 

= INT Nu 
  o aتساهدش .تسا تشک اس نیز هب هک یر

  

 ژر ننچ یو دروم نیا رد داد ماجنا لا ۳۴ تد هبهنرافو!نآ
 هب یک سپ زا منات هک متشاد همهاو یمک olej نآ رد" هک ت

 نم هب راک زرد یرامه لوق اب مرسمه یلو میرب تمظع نیا
 .تشگ زند دیدج یگدنزبیرت نا هب و "داد تماهش

 زا کی چییه یارب هک منک فارتعا یاب" :هکنیا نایب اب ادآ

 هجوجیههب نم راک دوشیمرشتنم یلم یاهنزهب هک ییاههمازور
 ار اهراک یهمه اب شدوخ هک تفگ ام هی *تسین یلومعم و یداع
 زا دهد ماجت

etajو یساکع و  
 ات هتفرگ یدنبهحفص

Geو یردا  
 و ناگدنناوخ اب هبتاکم

 یارب و ناراک مه
o pile pl 
KS Us 

 و تراهم دیاب ناسا
 یفاک یاه ییاناوت

 دجاو ادآ و دشاب

 اه یگژیو هنوگ نيا
 ننمآ هد دوب

 وا هب اهراک رد ,رتویپماک
 یدایز رایسب کمک
 درک

     

  

      

    

 مادختتسا کمک یار ار یسک ارچ":مديسرپ وا زا نم
pla TeSدوره فده هک اچ زا" دتفگ یمسبت  

 یار یفاک لو لیلد نیمه هب هتسین یدام یهدفسا و دوس هک زا
 هرک زا یبظواد رابکی .تسین مراتخا رد یسک هب قوقح تخادرپ
 هب هوا مادختسا اب متسنوتن نم ام درک یگدامآ مالعل یراکمه یارب

 نینچ یار مه ییاج نم والت .منک تقفوم لیلد نیمه
 ناوتعهب میاوخ یا زا نم هرضاح لاح رد .مانریتخا رد یراک مه

 نم یهازور یلصا Etna Gu ig eli زن 5
 قفو مرک اب ار دوخ یصخش یگدنز هک میوگب مناوتیم نم و تسل

  

 هک تخومآ وا هب ودلره .دش رتااوت و رتهرجت اب وا نمز رورمهب
 :هک تشاد ناعذا یو .دنک هدفتسا یرترتوم و رتهبروط هب

 تفل و یداش وتنرپسا نایز حیرت ینهج شبنج اب هطبار رد ودلره"
 هدیشخپ نم هب یدازریسب تاموطم و .ینوارفینالقع و یونعم
 Li se يياتشآ ثعاب و هدرکدازریسب زین ارم تاعالطا و تسا
 هدش نوگنوک یاهروشک زا و فلتخم یاهدازن زا یتوقتم یاهناسا
 راک نیینچ ماجفا رطاخ هب نم رضاح لا رد هک یاهو هبءتسا
 *: منکیم ساسحا تخبشوخ یلیخ ار دوخ یگرزب

 .دوب تواکذ ابو شوکتخس یلیخ شراک رد اه هن ادآ عقاورد
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 , OEنتسز مدد هرمش ۱۳۸۰

  Eks, alواد ۲

 عنلاوهتا ود جهت
 وتناوپسا یامنیس یبدا یاههشیر :لوا تمسق

  

 رظن رد یو الامتحا .دشیم لیکشت هژیو یاهروتکژورپ و اهزنل
 درگلاس نیما۴۴ رد) وتارپسا شرتسگ یهرابرد یملیف تشاد
 هدش عورش یملیف نینچ تخاس رگا یتح اما دزاسب (نآ یفرعم
 رد هک تسخن یناهج گنج شتآ دوب ماجف لاح رد ای
 زا عنام ًانیقی تخاس روهلعش ا اپورا ۱۹۱۸ ات ۱۹۱۴ یاهلاس

  

  

 گنج لاس mie Job رد هک یملیف اهنت هنافساتم
 ؛تسا هدیدرگ تبث وتنارپسا هب طوبرم عیاقو هرابرد
 ۱۹۱۷ لاس رد فوهنماز یراپسکاخ هب مسارم ملیف
 تختیاپ وشرو یاهامنیس رد ملیف ۱ .تسا

 .دمآ رد شیامن هب ناتسهل
 رد وتنارپسا روضح زا یرثا چیه دیدم یتدم ات رگید ,نآ زا سپ
 ۱۹۳ لاس رد *هکتف ناج هک نیا ات دوشیمن تفای امنیس

 دزن رد هک درف نیا .دبای یم امنیس رد گنررپ
 1۲۶ رد تسا هدش هتخانش هگرف ناژ مان اب رتشیب ناندوتنرپسا

 ما)۶ رد و دلوتم ناتسهل رد هلپوارهش رد ۱۹۰۳ لاس هیروف
 یو ات دیشکن لوط یدایز تدم هتشذگرد ۱۹۸۰ ریماسد
 اش ار یگدنسیون و اهنایز يريگداي رد شدادعتسا و اهتلباق
 لاس ۱۷ اهنت هک یماگنه ءار شدنلب ناتساد نیتسخت یو .داد

abيناملآ نایز هب و ۱۹۲۰ لاس رد  „iaینامز و.دومن  
 دزب لوئشم لیصحت هب "کسنادگ رهش کینکتیلپ جلاک رد هک
 یراتسریو اهدعب یو .دش هتفرگ تمدخ هب همانزور کی رد
 و ,وشرو ,سیراپ رد فلتخم یاهنابز هب هک ار یلحم تایرشن
 .تفرگ هدهعهب دندشیم رشتنم نیلرب

 19۱۹ لاس رد .دوب یاهفرح زاسملیف کی لاح نیع رد هگرف
 ار نآ تعرس هب.و هدش انشآ وتلرپسا اب یگلاس VP نس „5
 .دنداد ماجتا زین نافتسا و دنومدا شناردارب هک یراک تفرگارف
 لاس رد دعب لاس ۳ اهتت هک دش رحبتم نایز نیا رد نانچنآ وا
 ار ""دنمزریپ یوتنرپسا" یگتفه هیرشن رد یراکمه ۲
 شورس" قفوم هیرشن فلس عقو رد هک هیرشن نی دوم زغآ
 .دشیم رشتنم ناملآ رد دوریم رامش هب "۳ وتنارپسا

 ییاهکیرش شتاردرب و هرف .مود یناهج گنج زا لبق
 ۱۹۳۱ لاس رد اتم دندوب ناتسهل یوتارپسا شیتچ رد لاعف
 یارب رگید روشک دنچ و ناتسهل رد ینارنخس روت کی نانآ
 زا یشخب .دنداد بیترت"ییایآ الوک یا هیرجین تسیتنارپسا

    

   

    

    

 یهرابرد ناوتب هک دشابن مهارف یدایز یاهتیعقوم دیاش
 هبرگا اما دومن تحب وتارپسا شنج و ملیف تعنص نیب طابترا
 مع هب یرتلماک یوجتسج و میدرگرب بقع هب یفاک ردق
 دنوتیم هک مينکیم ادیپ بلطم یفاک یهزادا هب ميروآ
 .دشابهلاقم نیدنچ یهیامریمخ
 ملیف یور وتنارپسا یهراب رد یعوضوم هک راب نیلوا
 لاس نآ رد .ددرگ یمرب ۱۹۱۱ لاس هب دش تبث
 یابیز رهش رد وتنارپسا یناهج هرگنک نیمتفه
 نآ زا ییاه هدیزگ .دیدرگ رازگرب کیژلب بروتنآ
 ینارگشرازگ طسوت یربخ ملیف تروص هب سنارفنک
 مان هب یصخش طسوت هک .یربخ نامزاس کی زا
 نیا .دیدرگ طبض هدوب هدیدرگ سیسات !هتاپ زلراچ
 نيب یاهلاس رد هک یمهم یربخ عیاقو زا یرایسب نامزاس
 هدومن تبث ملیف یوررب ار تسا هداتفا قافتا ۱۹۷۰ و ۱۸۹۶
 زا ًاقیقد هورگ نیا هک تفگ نانیمطا اب ناوتیمن عقاو رد .تسا
 هتفگ اما هتسا هدومن یربخ عیاقو تبث هب مادقا ۱۸۹۶ لاس
 "دوو نپ ویدوتسا رد "هتاپ ییاینتیرب یربخ ویشرآ هک دوشیم
 دار خیرات ود نیا ce ml ml ران توف درایلیم ۵۰ دودح
 1 ؟رتسیو یفارگویب گنهرق دانتسا هب) هتسا هداد یاج دوخ
 رد و هسناوف رد ۱۹۰۹ لاس رد ار دوخ یربخ نامزاس تاپ زراچ
 4دومن حاتتفا اکیرمآ رد ۱۹۱۰ لاس

 هب فوهتماز .هرگنک نآ زا سپ هلصافالب هک دوشیم هتفگ

 ار یهرقن یهدرپ تعنص نازاتشیپ زا رگید یکی ات تفر سیراپ
 اد مان تنوماگ تسنرا نوئل هک صخش نيا دنک تاقالم
 کرحتم ریوصت روتکژورپ ندومن نامزمه شور ۱۹۰۱ لاس رد

 یرادربملیق شور ۱۹۱۳ لاس رد و هدومن هدای ار فارونف اب
 زا هدافتسا و گنر ۳یزاسادج شور زا هک دومنیقرعم ار یگنر
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varm el ea VOLE, 
  

 زا هدنناوخ کرد هب اهنآ زا کی ره هک هدمع رگیزاب راهچ ناز زا ناتساد ییگزاب ینمی omoj قلخ هکرف ناژ هک یکیس
 رتروهشم هدنسیون ود لقادح طسوت اهدعب دنکیم کمک عقوام
 لون رد دعب لاس تشه نآ نیلوا.دش هتقر رک هب رگید

Uan lamos sido zip]یرت عیسو حلعس رد سپس  
“ir oio kosمان هب شیاه ناتساد هعومجم =  

 .دوب "" یردنکسا هدنناوخر
 رثا کی ارنآ ناوتیم ۵015130 کیس دروم رد اما و

 هراجم هدنسیون .تسناد یفوهنماز و کیسالک یوتتارپسا
 هک وتنرپسا ناگدنسیون یداقنا یسررب رد" ینوکرات سویال
 * ناونع تحت
 .دنک یم فیصوت ""یراج هدنز ,ناسآ یوتناپسا" تارابع اب
 دینک ادیپ ار اهنآ دیناوتب رگا هگرف ناژ راثآ هک نيا هصالخ
 و دنا هدنارذگ ار وتناپسا ریگارف حطس هک یئاسک یارب
 رایسب دننک هعلاطم ار وتنرپسا رتن هدیزگرب راثآ دنهاوخیم
 ها بسانم

  

 ار رثا نیا هتسا هدش رشتنمآ

  

 تیلست یهگآ و تشذگرد ۱۹۸۰ لاس رد هگرف
 ناگرا sileo هلجم ۱۹۸۱ هیوئ هرامش رد یو تشذگرد
 نیا زا یشخب رد .دیدرگ پاچ هتنارپسا یناهج نامزاس یمسر
 ۲ :ميتاوخیم بلطم
 شهاتوک ناتساد هس نویدم ًاتدمع ار شترهش هگروف ناژ"

(WO) fabismoj” „eJهک هناقشاع ناتساد کی  
 نایم زا شهج" یهاکف رد .تسا شیاوتحم زا رتهب شراتخاس
 نامز نیشام کی اب ام رصع زا یفلتخم دارفا(۱۹۲۴) "اههدس

 رُثا نیرت قفوم .دندرگیمرب بقع هب مور یروتارپما مایا هب
 7*"درخ یم مشچ رازه تت یاقآ ناتساد ,هگروف

OA)میرح هب زواجت نآ عوضوم و دوب  
 یاه نیبرود_بصن هجيتن رد دارفا یصوصخ

 نیا .تسا گرزب لته کی رد ینویزیولت یفخم
 رتکد مشچ نارازه" ملیف شخب ماهلا ناتساد
 یناهج روهشم نادرگ راک رثا (۲۳)۱۹۶۰*هسوبام
 *دوبآ" گنال زتیرف

 خیرات رد ملیف هرابرد یندناوخ یا هلاقم دعب لاس کی

  

  

        

    

 هعومجم رد "۳م هایس رسپ" ناونع تحت روت نیا تاشرازگ
 "ریس کشوم" مان اب و ۱۹۶۱ لاس رد هک) هگرف هاتوک راثآ

„icioوتنارپسا یاهسالک هگرف دعب لاسکی .تسا هدمآ (دش  
 نا رد یو .دوم رزگرب ناتسهل و ,ناتسراجم هدنوس رد ار
 هردنآ طسوت هک تفرگ هره یدیدج یشزومآ شور زا اهسالک
 .دوب هدش عادیا ,ناتسراجم لها کیلوتاک کیشک کی "هچ
 یناهج هرگنک رد ۱۹۳۹ لاس رد راب نیتسخن "هچ" شور
 .تفرگ UE دروم دیدرگرازگرب تسیادب رد هک وتنارپسا
 یکتم هک تسا نابز شزومآ یارب یمیقتسم شور ,شور نیا
 .تسا نازومآنابز لاعق تکراشم و یمرکرس قیرط زا مع هب

 شور نیا یارجا یارب یبخ دادعتسا هکرف هک اجنآ زا
 دوخ یاهسالک رد ارنآ,ندش حرطم زا سپ هلصافالب هتشا

sr.یاهتوعد هک دوب قفوم دوخ راک رد نانچنآ یو .تفرگ  
 5 lal زین رگید یاهروشک رد ار شور نیا ات دمآ لمعهب وا زا یدایز

 هگرف هک دش ثعاب یدربشیپ و یشزومآ یاهتیلاعف نيا
 و وترپما مسلنروژ ینمی شایاهفرح لغش هنیمز رد دنوتت
 دشاب هتشاد یفاک تقو یگدنسیون
 اب هگرف دروخرب نیلوا زا سپ لاس راهچ اهنت و ۱۹۲۳ لاس رد

slieرشتنم نابز نیا هب ار شهاتوک ناتساد نیتسخن وا  

  

abismoj 2:1  
 و هدش پاچ ًاددجم ۱۹۷۳ لاس رد هناتخبشوخ باتک نی

     .دشاب هتشاد دوجو نآ دیرخ ناکما زونه دیاش
 :مناوخب ار باتک نیا راتفگشیپ زا یشخب دیهدب هزاجا

 قرثا قلخ اب ار یزورمآهدنناوخ هقناذ مهاوخیم باتک نیا رد"
 هب هدش هتشون رصاعم راثآ اب اوتحم و کبس رظن زا هسیاقم لباق
 رد مهاوخیم لاح نیع رد اما .منکهدروآرب ار یلم یاهنابز

culرد نآ هیلوا تافل هعومجم اب تنارپسا ناب زا یزورم  
JLلس رد کرد لباق ار نآ و هدومن هدافتسا ۱۸۸۷  

 هئارا یلم یاهنابز تاحالطصا هنوگره زا لقتسم و یللملا نیب
= 

 ناونعهب ۱۹۳۳ لاس رد هچنآ هک تشاد رظن رد دیاب هتبلا
 یرثا ننچ زا ام زورماهچنآ زا دشیمهتخانش نردم رثأ کی
 هک تسا نآ بلاج هتکن اما .دراد یرایسب توافت میراد راظتنا

  

  

۳



3 
 و

  

۳ 
 درک رزگرب فوهماز

 ۲۱ نآ زا سپ و دوبهلاس ۵۶ تخاس ار ملیف نیا یتقو هگرف
 رخآ ههد ود نيا هرابرد یتاعالطا اما درک یگدنز زین رگید لاس

 دلج ود وا یوتنارپسا راثآ نیرخآ .تسین سرتسد رد یو رمع
 ناونع تحت شاهمانیگدنز تالقم و هاتوک یاهناتساد باتک

 کی زین و" ۱۹۷۳ نم زبس یورایورب" و (۱۹۶۱) "زبس تکارآ
 شردارب اب هک تسا وتناپسا نازومآ شاد یارب تانل تسیل
 رایسب یو باتک نیرخآ نيا .تشون ۱۹۶۳ لاس رد دنومدا
 پاچ نآ زا هخسن ۲۶۰۰۰ هک یروطهب تفرگ رارق هجوتدروم

  

 یاههمانشیامت دلج ود و هگرف هیلوارثا هس ۱۹۷۴ لاس رد
 Esperanto s~ jl we gie e یو هاتوک

 دگروف .دش رکذ ًالبق هک روطنامه .دیدرگ پاچ ۳ 0
 و وا ندوب ورشیپ لیلدهب و دوب کیسالک کبس اب یاهدنسیون
 ار شراثآ زا مدکره هک مينکیم هیصوت امش هب شراثآ ییداش
 ؛یدعب هرامش رد .ینک هعلطم و دیببب دیوت یم هک
 هب نانچ مه هک دیناوخیم ار هلاقم نیا یهمادا
 یارب انیقی و دزادرپیم امنیس و وتنارپسا ناتساد
 هک تسا بجعت هیام زیزع ناگدنناوخ زا یرایسب
 .تفای هار دوویلاه هب وتنارپسا هنوگچ دنناوخب

 یتتی تیاس زا دمع هلاقم نیا بلاطع
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Jlo d olas 13 lalدیدرگ رشتنم " "هام" همانهام ۱۹۸۲  
 هک دنروآیم دای هب یمک داف نقی" :میناوخیم هلاقم نیا رذ
 لمع هب یمیظع شال وبراه نوت شرسمه و گنا زترف
 مشچ رازه تت یاقآ" ینعی ار هگرف ناژ لووت ات دندروآ
 ملیف هک نيا زا سپ اما .دنروآرد ملیف تروص هب ار "درخیم
 ملیف دش عونمم ناملآ رد" هسوبامرتکد تیصو هگنال روهشم
 *دشن هتخاس زگره یدعب

 رد اهملیف عجرم یتاعالطا گرزب هاگیاپ هب هعجارم اب اما
 زا شیب هرابرد یتاعالطا هک ۱9۳۷۱۷۰1000.001 تن

 برد وجتسج اب و هتسا هداد یاج دوخ رد ار ملیف ۵
 مان هب یملیف اتقیقح یو هک میبای یمرد گنال زتیرفراثآ

 هتخاس هگرف ناژ لوون ساسارب ار *هسوبام رتکد مشچ نارازه
 هب دیناوت یم ملیف نیا هرابرد لماک تاعالطا یارب .تسا

http:/uk-imdb.com/title?0054371 „~lهلرم  
 .دینک

  

     

  

  

 گنج زا گنال زتیرف دننامه زین هگرف
 گارپ رد امنیس تعنص رد درک رذگ مود یناهج
 ناتسهل هب ماجنارس و درک راک خینوم و
 رد هک شا یا هفرح یناگدنز لوط رد .تشگزاب
 ۵۰ زا شیب تسناوت .دش عورش ۱۹۲۸ لاس
 .دنک ینادرگراک ار ملیف اههد و دسیونب همانملیف
 یتاعالطا هاگیاپ زا دیناتیم ار و راث هرارد رتلماک تاعالطا
 دیبایب هگرف ناژ و هکتف ناج یماسا یور رب وجتسج اب تنرتیا
 رد مان ود نیا هک دناهتسنادینهاگیاپ نیا ناگدنسیو رهاظ)
 تا رفن کی هب قلعتم عقو

 و تسیب رد ۱۹۳۴ لاس رد هک یملیف زا نیا دوجو اب
 یناشن دمآرد شیامت هب ملهکتسا رد یناهج هرگنک نیمشش
 ناملآ رد ادب هک دوب یملیف ییتنارپسا هخسن ملیف نیا .تسین

loj? pli aroدوب هدش هتخاس "درک میهاوخ عورش ار یگدنز . 
 رب زبس هراتس" تسا هدشن نآ هب یاهراشا هک رگید pli کی
 یناهج هرگنک نیمراهچ و لهچ هرابرد هک تسا "۳ وشرو زارف
 ناتسهل گنهرف ترازو تکراشم اب ًاصاصتخا و دوب وشرو رد
 لوت درگلاس نیمدص هک٩۱۹۵ لاس رد laj om هدش هتخاس

ebaهاگداز روشک تختیاپ وشرو رد یناهج هرگنک دو زین  
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 ۱۳۸۰ نتسز مدش هرمش نان مشسم

 یللملانیب نابز
 روپ بیبح .پ.م :نادرگرب

 نایز نامتخاس اب نابز نیا نامتخاس هک دز دهاوخن سدح
 .دراد توافت وا یردام

 هملک هس زا عقاو رد هک ار 8581/10/0 هملک شیادیپ الثم
 هک هچنآ)0 , (هدام نز)ه 4ردارب) 824 :تسا هدش لیکشت
 :دهد یم حیضوت هنوگنیا نم یسرد باتک 4دراد دوجو هتسه
 ۵ هب یلعاف تلاح رد مسا ره هک ییاجآ زا یلو دارب -04
 سنج نتخاس یارب .1800 دوب دهاوخ نیاربانب دوش یم متخ
 21/10 /هژاو و دوریم راک هب ْ کزاو موهقم نیمه زا تنوم

 یارب زین کچوک یاهطخ .تشاد دهاوخ ار رهاوخ موهفم 0
 هب .دنوریم راک هب هملک هدنهد لیکشت یاهتمسق ندرک زیامتم
 یارب یلکشم هجو چیه هب نایز رد ازجا کیکفت بیترت نیا
 یو هک هجنآ دنزیمن سدح یتح وا دنک یمن داجیا هدنریگدای
 الماک هژاو .دمانیم دنوسپ ای دنوشیپ ای یروتسد هنایپ ار نآ
 زا رظنفرص دراد ناسکی یموهقم هشيمه هک تسا یلقتسم
 لقتسم یعضو رد ای و رگید یاهملک نایاپ ای و زاغآ رد هک نيا
 و هشیر ماقم رد دناتیم رب یقح اب هژاو ره هک ناو دریک ررق
 راتخاس هنوگ نیا هجيتن نمض رد .دور راک هب یروتسد یشخب ای
 LALA xe ciaj هب امش هک ار هچنآ ره هک تسا نیتچ نابز
 (نآ نودب هچ و یلکزاهدافتسا اب هچ) ار نآ سکره دیسیوتیم
 هدناوخ ار نآ ناز روتسد البق هاوخ دیمهف دهاوخ اقیقد و الماک
 نیا یلاثم ندروآ اب .دشاب هدینشن زن ار نآ مان یتح هاوخ و دشاب
 :مهدیم حیضوت ار بلطم

 یسور یاهملک هکنيا نودب يايیم هیسور رد ار دوخ نم
 رب یذغاک .مسرپب یزیچ یسک زا دوش یم مزال .مشاب دلپ
 :مسیونیم,مینک ضرف یللملانیب دزآنابز هب و مردیم

Mi ne sci/as kie me las/is la baston/ojn ĉu 
vi ĝi/n ne vid/s? 

 (؟دیدیدن ار نآ امش ایآ هلر اصع ماهتشاذگ اجک منادیمن نم)
 دوخ بطاخم هب ار یسور -یللملا نيب همان تفل نم

 اب هک مهدیم ناشن وا هب نآ رد ار ییاج زاغآ رد و مهدیم
 نابز هب ار هچنآ همه :تسا هدش هتشون هلمج نیا ,گرزب فورح
 همانتقل نیا کمک هب ناوتیم تسا هدش هتشون یللملانیب
 مه اب دنهدیم لیکشت ار موهفم کی مه اب هک یتاغل .دیمهف
 زیامتم رگیدکی زا یکچوک طوطخ طسوت اما دنوشیم هتشون
 زا دناسریم ار موهفم کی هک 1328/10/0 هملک الثم .دوشیم
 هملنتفل رد نآ یانعم زا هتشذگ هک تسا هدش لیکشت هملک هس
 نآ یهدنهد لیکشت یازجا ای تاملک زا کی ره هناگادج یانعم

    

  

 فوهنماز کیودول

 Uj mo io اب میتشد یبظم لبق یهرامش ود رد :هراش
 یفرعم ناهج هبوتقرپسا نابز نآر د هک یاهوزج نیتسخت ی هرابرد
 ناز" ناونع ابو یسور ناز هب 1۸۸۷ لاس رد هک هوزج نیا دش
 Dj (nda Jai ma iia فوهنمزرتکد ملق هب لا نیب
 یا زی و لبقهرامش بلاطم .تسا نآ ل ما زومدوخ و وتلرپسا
 داهدش همجرتو باخت هدشدای هچباتکی لصا تم زا هرامش

 یخرب و قوف رد هدش دای دعاوق زا هدافتسا هجيتن رد"
 هراب نیا رد رتلصفم تبحص نم هک :یللملانیب نابز رگید هوجو
 و دوشیم هداس تیاهنیب نابز همنادیمن یرورض اجنيا رد ار
 ًابیرقت نتخومآ زا دوشیم ترابع نآ یریگدای یراوشد یهمه
 رظن رد زین اهدنواسپ و اهدنوآسشیپ ,یروتسد هنایاپ) هملک دصهن
 موزل نودب و نیعم دعاوق قبط رب اهنآ زا هک (دناهدش هتفرگ
 للوتیم هزغم نتشاذگ راشف تحت ای و صاخ یاهدادعتسا نتشاد

 مژاو دصهن نی ًانمض)تخاس ار هرمزور مزال ناگژاو یهمه
 یتح هک دناهدش باختنا نانچ دمآ دهاوخ ریز رد هچنانچ
 نآ یریگدای ی هدهع زا یتحار هب زین داوس مک صاخشا
 همه یارب مهق لباق و ینغ ءاسر نایز نیا یریگدی ,(دنیآ یمرب
 درادن تقو اهلاس فرص هب زین رگید یاهنابز نوچمه ,ناهج
 ۲ .دوشیم هتخومآ یتحارهب هزور دنچ یط رد طقف و

 تامیسقت نم ؛مدرک لح ریز بیترتهب نم ار مود هلئسم"
 هک یروط هب مدرک لقتسم ناگژاو دراو ار میهافم زا یلماک
 نوگنوگ لاکشا رد ناگژو زا ندش لیکشت یایمبنایز یهمه
 ضوع لکشو دنباییمن ربیغت هک یناگژاو زا طقف ,نآ یروتسد
 نابزهب هک هچنآ هب یهاگن امش رگا .دوشیم هتخاس هننک یمن
 هملک ره هک دید دیهاوخ دیزادنایب هدش هتشون (وتارپسا) نم
 نامه یاراد ًاصوصخم و دراد لکش کی طقف اج همه و هشیمه
 نوگانوگ لاکشا .دوش یم هدید همانتفلرد هک تسا یلکش

 ماو هر زا .هریغ و رگیدکی اب ناگژاو لباقتم طبور و یروتسد
 هک ییاجنآ زا اما .دنیآیم دیدپ یتتفین رییت ناگژاو ندرک
 و «تسا هنگیب ًالماک ییاپورا للم یارب ینیزراتخاس هنوگ نیا
 نم دشاب راوشد تسا نکمم .تخاس هنوگیاهب نانآ نتفرگوخ
 یاهنابز حور اب اما ار نابز رد ءازجا ییادج تیصوصخ نیا
 نابز شزومآ هچیانک سک ره هک یروطهب مداد قیبطت ییاپورا
 48( دشاب هدناوخت البق ار نآ همدقم هک یتروص رد و دناوخب ارم

 یتح 4(تسین یرورض اقلطم نابز یدنریگدای یارب نآ ندناوخ
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 یانعم هب 2656061 - 56061 ردصم زا یلعف هتشذگ لعف
 .تسا نداد صیخشت .ندرک کرد .ندرک هاگن .ندید

 یاه نابز یاههمان تغل هک میوگیمن هراب نيا رد رگید
 هسود یتح bo„ ندرک ادیپ و دنتسه هدرتسگ تیاهنیب دوجوم

 نابز یهمانتغل هک یلاحرد .تسا ریگتقو و هدننک هتسخ تغل

 هداس «هصالخرایسب «نآ رد ءازجا ییادجراتخاس رطاخهب یللملانیب

 یهمه رد هک مییوگن دروم نيا رد رگید نینچمه .تسا ناسآ و
 زا هک دراد ینوگانوگ الماک یناعم همانتغل رد هملک ره اهنابز

o۳ در سدح دیاب ( رظن دروم یانعم اهنآ  

 کمک هب یتح ناوتیمن یرگید نابز چیه رد
 یسک اب یطابترا نیرتکچوک زین همان تغل نیرتهب
 .درک رارقرب .دنادیمن ار نابز نآ هک

 Ob یناسآ یهرابرد لیصفت هب همادا رد فوهنماز رتکد

 یاه لاتم و دیوگیم نخسرگید یاهنابز یراوشد و وتنارپسا
 باتک نیلوا "یللملانیب ناب" لماک یهمجرت .دروآیم یرگید
 یهزاجا .میهد یم دیون کیدزن ی هدنیآ رد هر وتنارپسا یسرد

 سک همه هب رگید یاهنابز یهمه هب روشورب نیا یهمجرت
 .دوشیم هداد

 :اهتشوناپ

 ( pی هملک *سواه کورب" یسراف -یناملآ گنهرف ۱55

wissen هملک هب نآ رگید یانعم کی و هدش هتشون (۱۷۵3/0) لکشهب 

 مملع «شناد «نتسناد :یناعم یاراد زین ریخا ی هملک .دوش یم هداد عوجر

 /مجر تل تسا تقرعم و «تمکح «درخ
Sapo” ld Kino poe)درادن دوجو ییاهنت هب قوف یهملک "سوله . 

 (مجرتم) تسا نآح یرص یلوعفم تلاح رد هفرعم فیرعت فرح نآی انعم

 درک ادیپ ناوتی زین ار
 ریز بیترت هب یتحار هب ار هملک ره یانعم نم تبحص مه
 :درک دهاوخ ادیپ

 25 و نتسناد هشير 9601) منادیم 26 = a Ml نم

 . 116 اجک.ء 561/25 (.دهدیم ار لعف ره لاح نامز یانعم

 نامز یانعم ًک و نتشاذگ لعف هشير 125) متشاذگ « 101 نم

 ندوب هفرعم تمالع ۰125/15 (.دهدیم ار لعف ره هتشذگ

Las „Laتیلوعفم یانعم هب 1 و تاذ مسا یانعمهب 0) ار  

kol Vi lus «Ĉu Li «Baston/o/n (sas „l, cuxo 

 رد 1 .دوریم راک هب ناویح و ناجیب دروم رد «نآ ینعی 81)

 ؟دیدید06 هن 817 (دهدیم حیرص لوعفم یانعم هژاو نایاپ
Jad aŭo, Vid)ار لعف ره هتشذگ نامز یانعم 15 و ندید  

 ۷1015 7 (دهدیم

 دهاوخ یناسآ هب ارم روظنم نم تبحصمه «بیترت نیا هب
 همان تغل رد نم هدهدب ارم باوج دشاب لیام وا رگا و .دیمهف
 رگ" :داد مهاوخ ناشن وا هب ار هتشون نيا «یللملا نیب - یسور
 تاغل دیراد راهظا یللملانیب نابز هب ار یبلطم دیهاوخیم امش
 ار مزال یروتسد یاههنایاپ و دییوجب همانتغل نیا رد ار مزال

 نیمه همیمض رد زین ار یروتسد فلتخم لاکشا نتخاس یارب
ISره لماک روتسد .همیمض نیا رد هک ییاج نآ زا .دینک هاگن  

 بسانم یاههنایاپ ندرک ادیپ .تسین رطس دنچ زا رتشیب شخب
 ینعم ندرک ادیپ هک دریگیم تقو ردقنامه .مزال لاکشا یارب
 .همانتغل رد تغل کی

 لمع رد یلو هداس ًارهاظ یهتکن کی هب ار هدنناوخ هجوت
 بلطم نیا حیضوت هب یزاین :منک یم بلج تیمهارپ رایسب
 نیرتهب کمک هب یتح ناوتیمن یرگید نابز چیه رد هک تسین
 ار نابز نآ هک یسک اب یطابترا نیرت کچوک زین همان تغل
 ومک دیاب مه همانتغل زا هدافتسا یارب اریز رک رارقرب دنادیمن
 دروم تغل نتفای یارب .تشاد ییانشآ رظن دروم نابز اب شیب
 ,نمض رد و تسناد ار نآ یا هیاپ لکش تسخن دیاب «رظن
 رد هملک لکش رییغت بجوم رگید یاهنابز رد ازجا یگتسویپ
 لکش اب یهاگ هک یدح ات دوشیم یروتسد فلتخم یاهتلاح

 لبق زا دیاب نآ صیخشت یارب هک دباییم توافت نانچ نآ هیلوا
 کی یانعم دراوم بلغا رد نآ زج a .تشاد طلست نابز نآ هب

 الماک یتاعم دراومرتشیب رف تفل رخ دک نیا زا jis فرض )تفل
 یکی .هلمج رد تغل نامه یاتعم اب همانتغل رد (دراد یتوافتم

 مه زاب هلمج تاغل کت کت يانعم ندرک ادیپ اب امش و تسین

 هاتوک هلمج میهاوخب ام رگ هالثم .دیربیمن نآ موهفم هب یپ
 ار نآ یانعم و میسیونب یناملآ نابز هب ار الاب ییوتنارپسا
 :دیآیم شیپ یعضو نینچ «میبايرد

(Ich weiss nicht wo ich den stock gelassen 

haben sie ihn nicht gesehen?) ۱ 
 :تسا نینچ بیترتهب همانتغلرد قوف ul„ تاملک یانعم

 نا همانتغلرد) ?den ۲ -نم -اجک -تسین «هن -دیفس - نم

 نتشاد -مراد - تکاس میالم مارآ -اصع -(هدشن هتشون هملک

uŭ -هفیص -تسین هن -(رک ذم)وا هب هر وا -اهنآ «تنوم)وا  
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 میارس یم ار یکنتلد اهنت نم
 وتوم اییم وئاسام زا یراعشا

 یهاشتلود اضریلع :نادرگرب

 رب ۱۹۸۹ هیئوژ ۱۲ زور رصاعم گرزب رعاش !وتوماییم وئاسام
 .تفگ دوردب ار ناهج «نیاژ یاکازوا رد یگلاس ۷۶ رد یبلق ةتکس رثا

 هب هک دوب ناوج رایسب زونه .دش هداز اماباکاو رد ۱۹۱۲ لاس رد هک وا

 یرید و تسویپ نپاژ تسینومک بزح و نارگراک ییاکیدنس شبنج
 .داتفا نادنز و دنب هب شراک هک دییاپن

 ندیرب دوجو اب «یدازآ زا سپ و تخومآ وتنارپسا نابز نادنز رد
 لفاحم اب ار دوخ یهطبار «یسایس یاههتسد و اههورگ مامت زا
 خلبم وتنارپسا هک اجنآ زا اما .درکن عطق هاوخیدازآ نانادوتنارپسا

 نارود رد دوب یطارفا مسینووش گنت راصح زا جراخ یرکفت
 تحت یاهروشک رگید 9 ناملا دننامهب - زور نآ Oj یرگیماظن

 یسایس سیلپ بیقعت فده زین وتنارپسا شبنج - مسیشاف ی هطلس

 هب زابرس ناونع هب ار وا یریگتسد زا سپ تّلع نیا هب و تشاد رارق
 یاهتیلاعف هب زین اجنآ رد ناوج یوئاسام اما . دندرک دیعبت اوانیاکوا
 .داد همادا گنج دض

 ۱۹۵۱ لاس یعامتجا شبنج رد یناهج مود گنج زا سپ وا
 یمتا حالس دض و هنایارگ حلص راثآ رشن هب و تسج تکرش هنالاعف

 شوگ ار سونایقا یاوآ» ناوتیم وا یهرود نيا راثآ زا .تخادرپ
 .درب مان ار « (۱۹۵۲)"یمتا بمب یاههچب و (۱۹۵۱) ۲ نک
 یاضعا هب وتنارپسا یدنمدوس نداد ناشن Sus] me راثآ نیا فده

 .دوب نپاژ زور نآ یعامتجا یاه شبنج
g Su ie si a 3 = : | 

 KAJ dir mog FES KTA a ck! o eto aca دجو اب ِ
Ep PIE7۳متر ماز کمک و  Sudoدد . 

 a a كف = = 7 i I نارعاش زا دنچ ینت اب و دوب ارسوکیاه یرعاش وتوماییم | زاک نیرت دیرخآ ۱۱ راهب هرابود "تسا سوباک ۱ = ۱
 هب "گنج زا سپ نپاژ تاییدا نیچلگ نیودت و همجرت , «؟یماراس اگانات » هلمج زا نپاژ تسیتنارپسا یارسوکیاه

„oرد و دوب (۳۷۸۵) تسیتنارپسا ناگدنسیون نمجنا وضع وتومای  
 (7۳9۸) وتنارپسا یناهج نامزاس یراختفا تیوضع هب ۱۹۸۴ لاس
 نابز ناتسگنهرف وضع ۱۹۸۶ لاس رد دعب لاس ود و دش هتفریذپ

 :تشگ وتنارتا

  
 یپ ار وکیاه paz «امای هئویوئاسام» و «كادامای ویمت»

 هنیزگ « وتنارپسا نابز هب وکیاه یاهرتفد رشن رب هوالع هک دنکفا
 رد «۲وکیاه نیچلگ » مان اب ار زورما ات مهدزناپ نرق زا وکیاه
 .درک رشتنم ۱۹۸۱ لاس

    N-ro: 6 Vintro 2004  
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 ارم دروآر وش هب
 مچنپ ینوفمس
 قاتای ارس رد

 اهمشچ ندش کیراب
 تسا ی اهناشن ایآ
 ۶ ارم یگدروخلاس

 .تسا ن ازخ هاگماست

 .دیوگیم نخس وا , مشنوتیم نم
 .دزاغآیم ار یفلخ جک

 منیبیم ار یخرس لگ
 زر هدیوپ ءاهنت ؛ناراب ریز
 .تسا تشز یریپ

  

„ih (AI o (7)یزاب تفل زاویه هک دب او دام وی  
 نه از لو وه
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muelis o oh 

 هرخص رب
 .دناوخ یم زجر ار ارد

o KAJ alaj 
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 ردگ نب دیب
 ناتسبات هب یتح تسا درز
 ؟ تسا هدرمژپ رهش ایآ

 یناتسمز یاهکیر رب
 ,نایهام یهدیدنگ ءاعما
 ,ناسگم یهدنلول هوبنا

 Jlomoj „sitaj رد
 .مدنام رتسب رد ول اب
 Dp سک هچوا
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 (*)؟میراد یفده هچ و میتسه هچ

 ینابز عونت
 |اناک)نابز سانشهعماج - زتف کرام یبارت اضردمحم :نادرگرب

 یقلت هعسوت و تاطابترا ربارب رد یدس ناونع هب ناهج رد ار اهنابز ناوارف عونت دنراد لیامت یلم یاهتلود
 وتنارپسا هعماج رد هک یلاح رد .دنیامن دشنامه ینابز ره هجيتن رد .تسا شزرا اب و یمئاد یعبنم ینابز ع

  

  

 هک مسینکی م pal ام .تسا تیامح و تظافح یهتسیاش و هدوب دنمشزرا تاذ رگید یتایح یهنوگ ره

 ءدشابن اهنابز یهمه زا

  

 امح و مارتحا ساسا رب هچنانچ هعسوت و طابترا تسایس

 ینابز عونت یارب یشبنج ام .دیامنیم یدوبان هب موکحم ار ناهج یاهنابز تیرتکا

 نآ یتح .دندرکیم لمح نیون تلود یقالخا لصا دننام هب
 هب خیرات کیژلب و سیوس هادانک دننامه هک ییاهتلود
 متسیب نرق رسارس رد هدرک لیمحت ار گرزب نایزوداهنآ
 دشر رثکادح هب ینابز کی تارذ یاربویتاردف تلود ییادج
 .دیسر

 ندرک هنابز کت نایرج نیا یلصا روتوم ود هب هیئایب
 نایز یطابترا و یزاسراجنه همانرب نیلو .دنکیم هراشآ
 مان هب ,تفایراشتتا ۱۵ نرق نیرخآ یاهلاس رد هک یلم

cs (aliel ojاویا رظنهب دوشیم  ve ol bl 
 شرتسگ هب تبسن دوب یشنکاو نابز یژولونکت رد یناهگان
 رب ار یهاشداپ ماظن و اسیلک راصحتا نتسکش هک .پاچ رنه

 و اج همه نوچ .درکیم دیدهت بوتکم یاههژاو یور
 ES لامعا ار دوخ تردق دنهاوخیم ناگهبخت هشیمه

  

 شور یانبم رب ناز یزاسراجنه اور رسرس رد یدوزهب
 هب .تفای شرتسگ یعامتچا دنمگنهرف تاقبط ییوگ نخس
 رد ار ینادلقم یدوز هب هکیسک-نوسردنآ کیدهنب رظن
 ًامطق ار شرتسگ نآ ,درک ادیپ ییاپورا یگناخ یاههزوح
 روهظ- ۱۹و۱۸ یاهنرق نردم ییارگیلم روهظ
 درک موم و رهم-اهنیشنرجاهم

 تهج یژولوئدیا هبهینيب هک دشابداقتنا لباق دیاش

    

 .میتتسه

 تمسق نتفر نیب زا یهرابرد دیدهت زا یهاگآ ًاریخا
 رد نایز رازه تفه ات شش زا - 18۵ ۱۹۰ - یگرزب
 لاسره تالکشم نیا یراب رد .تسا دشر لاح رد .ناهج
 یا همانزور /یملع یاه هلاقم ءاه هینیب ءاهسنارفنک
 نیا اب زاغآ یاههطقن .دنوشیم پاچ یرتشیب یاهباتکو
 نایز یاهتلع یرابرد هاگ .دنتسه نوگانوگ یلیخ دوجو
 هاگ و نآ یاهدسایپ و اههنشن یهرابردهاگ ,هتفر نیب زا
 تب نابز ظفح یارب هراشا دروم ریسب یاههتکت یهربرد
 .دوشیم

 یا یلم متسیس هب وتنارپسا یهینیب ,لیالد یهرابرد
 هراشا تحارص اب تسا مکاح تسایس ناهج رد نوتکا هک
 روط هب اهتلدًیرقت ,لملانیب قوقح هب هجوت اب .دنکیم
 قح زیچ همه یهرابرد دوخ یاهزرم لخاد رد لماک
 ی هرابرد یا هژیو یاه شسرپ .دنراد لماک یریگ میمصت
 لیاسم یهرابد هلمج زا دنراددوجو ینابزتیوه و گنهرف
 نارگشهوژپ زا یرایسب هک روطنامه و ؛«روشک لخا»
 ووت «نمشیف اشوب ًالثم) یگنابزدنچ و نابز قوقح یهربرد
 lto ناشن (نوسپیلیف تربور و سگنوت -باتتوکسا
 لوط رد یبرغ یاپورا زا هک مسینردم یاهچوم
 ار یتابز دوخ اب دندیتلغیم متسیب و ۱۷:۱۸:۱۹ یاهنرق
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 هنوگنآاقیقد و .«نابز» یهدیدپ یهرابرد ار ام یلک روصت
 هنوگره .نکیمتیامح ار یعامتجامظن یتاقیاهروتکاف

 هرم نا

    

 صاخسشا ناونعهب طقف هن بلغا نانابز رگید
 ی هوقلاب نینناخ ناونعهب هکلب کرد لباق ریغ
 .دنوشیم یقلت زین یتموکح

 هب نآ گرزب شخب ای ناهج یهمهرگا ار یعامتجا مظن
 ی هدش هراشا روتوم هس ای ود ددنویپب «وتنارپسا یهعماج»
 یاهناسنا نوچ هداتفا دنهاوخ راک زا یگداسهب ینابز کی
 یاهرواب دیاش .تشاد دنهاوخن یداقتعا اهنآ هب رگید

 تسیقاو هتبا دص اهنآ اما دندوبیم موهوم ناسکی هب دیدج
 ab ses نآ اببوترپسا هک ار یناهج یگناز دنچ
 نارود رد هشير «یگنابز کی تامهوت .دننکیم سکعنم
 هدش دنویپ یسانشنابز و ینیز متسیس زا و دراد زاستلود
 gill IS a Can راجنههب یلم یاهابز یهلیسوهب
 تاطابترا هک یسانشنایز و اهمتسیس زا ضقاتت اب
 هه دنکیم تیامح تسا زکرم نآ رد یدارفانیب

 هکلب ءاهیناتسهل اب اهسور هنءاهیسیلگنا هنءاهیوستارف
 ار نآ هنادنمفده روطنیا فوهنماز «اهناسنا اب اهناسنا

 داد لکش وینلوب رد
 ه) ینایز متسیس هنوگنآ رد هک دردیم مالعا هینیب

 ًامتح اهنابز یهمه (فرطیب یلللانیب نابز یریگ راک
 و تیامح یهتسیاش» و تشاد دنهاوخ تلزتم و شزرا
 یاههروطسا زا یکی دیاش نیا .بخ «دنتسه یریگراک هب

 ندرک نیزگیاج یاربوتنارپسا ار انآ هک دشاب یدیدج
 رد هشیمه و دنراد ریغت هب شیارگ اهنابز.دازیم اهتلم
 هدیچیپ مههب دوخ نیب رد هدنتسه رگیدکی اب هلداجم لاح
 داد یلمع یاهرازبانامز مه و ءاهیژولوئدی و تاناجیه اب
 .دنتسه تیوه یاهلبمس و دتس و

 ناکما اهنبز یهنیآ و تشونرس دروم رد ینیبیشیپ
 آ دشیم ریگارف ناهج یهمه رد وتناپس ام رگا .درادن
 نیی زا رتشیب اههتشون هب نداد نت اب ینابز یاهتداع
 رب ًالماک دوخ یهرهوج رد دوجو نيا اب هینیب ؟دنتفریم

 یاهنابز زا وتنارپسا یدنمینغ زا یگرزب تمسق .تسا قح

 نایوگ نخم .دریگ یم همشچرس وتارپسا نیوگنخس یلم
 نادوتنارپسا ود) تبوگشاد و دلوآ دضنام وتنارپسا

 ناسکی هب (یدنه یمود و رابت یدنلتاکسا یلواهتسجرب
 یاهگنر مادک چیه زا اما .دننکیم لالدتسا ییاویش هب

 رادید .دوشم oj (ALIGI گنهرف یموب و یلحم

    

    

  

 ی هژاو ندوصن هفاضا اب ًألثم هدنکیمت هراشا یگنابز کی
 نانابزرگید هک تسا حضاو ًالماک «تاطابترا رد یگناگی»
 هظحالم کرد لباق ریغ صاخشا ناونعهب طقف هن بلغا

 یتموکح ی هوقلاب نینلاخ ناونعهب نینچمه هکلب دنوشیم
 .دنوشیم یقل زین

 هب انب .تسا یرتدیدج یورملق ,هعسوت «روتوم نیمود
 یهمه هک هدیا نیا یا ناراکمه و جاسگناکفلو رظن
 لماکت هب ور» تهج کی رد دیاب یداصتقا یاهماظن
 مود یناهج گنج نایاپ رد راب نیتسخن یارب ,«دنشاب
 لوصا زا یکی ششوپ نیا تحت «نيا دوجو اب دش حرطم
 هک هشيدنا نیا :تسا هدش ناهنپ یرگرامعتسا یساسا

 و یداصتقا یاهمتسیس رد یعیبط روطهب یناهج خیرات
 نیاربانب و .دیسر دوخ جوا هب یتعنص یاهروشک یسایس

 هاگن ره یهتسه رد ندوب نامهیم یهشیدنا
 .دراد رارق ناهج هب یطیحمتسیز

 و یگشیمه یگدنامبقع نیب طقف رگیدعموج و اهروشک
 یتننص یاهروشک یاهوگلا اب هناردافو یزاسناسمه ای
 رد نونکا هدیا نیا  دننک باختنا ار یکی دنراچان
 کی هب :دنک یم تموکح ناهج رب یندرکنراب یاد

praاهروشک یهمه  ioنآ یاههرمعتسم اکیرمآ  
 و رتشیب هشيمه هک تسا یمتسیس نيا .دنوشیم بوسحم
 گرزب رایسب یاهنابز نینچمه و گرزب یاهتکرش رتشیب
 متسیس هنوگنیا ایآ هک تسا دیدرت یاج یسب .تسا

„abisنرق نایاپ رد «هظحل نيا رد اما .دراد نداد همادا  
 ار کچوک یاه تکرش .تسا ریگهمه نآ al„ متسب
 ی هدرب کچوک یاهداصتقا sb رتگرزب یاهتکرش
 کچوک یاهنیز و نوشیم گرزب ریسب نابصنم بحاص
 یلم ای یاهقطنم یاهشیوگ میلست (نایموب) یموب
 دنوشیم

 یلصا لیلد ,نمرظن هب و -وتلرپسا یگناگی
 متسیس وتنارپسا هک تسا نیا رد -نآ شرتسگ تیدودحم
 یرایسب .دنکیم یفرعم نایز staj ار ینیزگ یاج
 وترپسا ییوگ .نروآیم لیلد مدم تنرپسا تیلوبقم یاری
 تاطابترا,نردم نیشام یاهغرچ یارب نغور یاهنوگ
 رد اهمرگ و اهرتم اما «اهنایز کیرتم متسیس» :تسا
 طقف اهنآ .دندرکن ضوع ار یزیچجیه کیزیف ناهج
 تسا رداق ,وتنرپسا هکیلاح رد دندرک رتداس ار شرامش
 یتح ءار یطابترا تردق «دنک ضوع ار اهدروخرب عضو
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 هینايب رد هدش حرطم تاهجوت هب نداد دادتما یارب
 ؟درک دیاب هچ

 نامدوخ شیپ زا شیب ندومن دنم گنهرف :لوا
 ءاهیگژیو .دوخ نوماریپ یاهنابز یهرابرد (هنادوتنارپسا)
 نارجاهم یاهنایز و نایموب ناوارف یاههرجت و تالکشم
 .دوخ روشک رد

 ار سامت یاههطقن وتنارپسا و اهنابز نآ نيب :مود
 دیاش ءاریالاقم اي روشورب؛همجرت عون کی .مینک وجتسچ
 ,نابز یشزومآ یهرود یتح ای یرانیمس
 یاهیگژیو ی هرابرد دوخ یموب نابز هب نتشون :موس
 ای» ی هتخیان تروصهب هن هتل - وتنارپسا یطیحمتسیز

lalنداد ناشن اب ,یرکف مه اب هکلب «چیهای  

 .یراک مه و رتشیب یوگتفگ هب توعد اب و تاهیاشت

 یاهنامزاس نیب یمئاد تاناکما یوجتسج :راهچ
 درو ینابز یاهتیلقا زا عافد یاهنمجنا و ییوتنارپسا
 .دیدهت
 یللملا نیب یهتیمک یاهتیلاعف زا تیامح :جنپ
 ی هنیمز رد لاسف یاهنمزاس رکید ی یموق یاهیدازآ
 .ینابز قوقح و اهتیلق
 و نیشیدنا تذل مهاوخیمن نم اما... :شش
 !مریگب امش زا ار هژیو یاهفشک

  

   

  

    

 ای یقیقح نامهم- یرگید اب یلحم گنهرف ره گنراگنر
naaطنترم ار دوخت یاخ هکیسک رظن تحت  

 متسیس زفم رد (ینامهم بال و) نامهم هنوگنآ .دنکیم
 هد نت نیم یاهرل ی داد رزق ارش ناو
 اهنآ :هناخ رد :یبوخ نانایزم هن و دنتسه یبوخ نانامهیم
 i em aŭ زا چرخ و درد یاهزوممظنهب شیارگ
 هک دنیوکیم زیم یر رب تشف و دتسه بوم هان زا

 ۱۳۸۲ نتسز مشش همش

 .دشاب «تسه ام دزن هچنآ دننام» دیاب زیچ همه

 هب یطیحمتسیز هاگن ره یهتسه رد ندوب نامهیم
 دروص رد .هینایب رد دوجوم دنب لیلد نیا هب .رد رارق ناهج
 ار ام «تایح فلتخم یاههنوگ و اهنایز نیب یهسیاقم
 ًریخا هک ار یمتسیس وتنارپسا نوچ .دنکیمن بجعتم
 ار هدش هداد هعسوت یطیحمتسیز یللملانیب شبنج طسوت

 نیمز یور رب همه ام هکنیا یهدیا دنکیم مسجم
 هب نآ رتهب لیوحت هب روبجم ارام اقالخا ,میتسه نامهیم

 نیزگیاجاهنت هک مکوکشم aj نم .نکیم نام
 یاهنابز یدمعت شییامک ندرب نیب زا) یشک نابز هوبن
 هاگن اب یزاوم یطیحمتسیز هاگن شرتسک (ناهج
 ناشن نیا و .تسا گنهرف یهصرع رد .یتخانشتسیز

  

 رب «هداس نابز نيا اب هارمه ام هک یاههفیظو دهدیم

 زور تسیولا زا و تسا بلط شلاچ ردقچ میريگیم شود
 .تسا رادروخ رب ینوزفا

    ۷»: ۱۳۰۰: 

0



E-
or
ga
ni
za
ĵo
j 

/,
i s

il
oj

 
 یاهنمزاس

amp 4 

  

 وتنارپسا یاهنمجنا و اهنامزاس اب ییانشآ

 وتنارپسا یکشزپ یناهج نامزاس
Universala Medicina Esperanto-Asocio 

sako 5 

 .تسا زیوآ ندرگ
 وکارک ریش رد 5100-101112۸ هاگنامرد سیسات

 لم یقرش یکشزپ یاهشور اگنامرد نیا رد .۱۹۹- لاسب ناتسهل
 .ددرگیم هضرع سام عوا و ینزوس بط

UMEA (Landaj Delegitoj) 35 y8asls 
 ناونعهب هک تسا هدنیامت یاراد ناهج روشک ۲۵ رد رضاح لاحرد
 تسیلاعف هب [71/115۸ ا هروشک نآ رد نامزاس یاضعا نیب یلپ
 .دنتسه لوغشم

 هتسیاو (5100081010م 501610) یکشزپندند شخب
 هدش لامف شیپ لاس هد زا شخب نیا .درد دوجو زین 1734۳8 هب
 هدهع رب شخب Gu cb, ajo pio ناهج روشک ۲۵رد و تسا
 شخب نیا هیرشن .تسا لیزرب زا 300670 13680006 رتکد

Stomatologia Forumo pia;تروص هب و لاس رد راب هس  
 نی دروص رد رتشیب تاعالطا بسک یاب .دوشیم رشتنم یتنتنی
 تیاس هب شخب

sulo «wla httpo/ttt.esperanto.orglumea/odonto. 
 راتسرپ هسوراد .کشزپ نادند کشزپ ره :نامزاس یاضعا
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 وتنارپسا ناب دلوت یادت زا ناکشزپ
 رد نآ لماکت و داجیا رد یدا

 فلتخم یاههنیمز
 رتکد .دوب کشزپ مشچ sil عدبم

£e (Kaloscay) „sialoو ابا زا  

 ینوفع یاهیرمیب صصختم
 زا هدافتساهنیمز رد تکرح نیرتمهم ام .دوب

sla lj۱۹۰۸ لاسرد یکشزپ مع رد  
JET imیشنادهبج نامزاس رکهبعورش اب ناز عادبا  

Tutmonda Esperantista plu So; 
(TEKA) Kuracista Asocioنیسرد رهشرد  glaیقه  

 Universala Medicina „43 eb bluw pasi gul .تسویپ
(ES) ma p3b pi mais (UMEA) Esperanto-Asocio 

 زا و وتنرپسل یناهج نامزاس هب هتسباو یصصخت یاه نمجناوزج
 ناسزاس نیا یاهتیلعف نیرتمهم .دوریم رامشب اهنآنیرتلاعق

mul pieda 
 ۸ 6016388 مان هی یکشزپ یلملنیب هم راتنا

(MIR) Internacia Revuoهجیتن و تالقم یو هک  
 نابز هب یکشزب موعهنیمز رد نادوتناپسا ناکشزپ

 نییآ هب یکشزپهنیمز رد یلملانیب یاهتیلف ربخا زین و ونرپل
 p Jo ره و تسا هدش عورش ۱۹۵۱ لاس زا نآ رشت .دنتسه یا همجرت ریغ و یلصا یهیرشت نیا تالم هدمع .دشایم ناب
 .دوشیم رشتنمهرامش

 یسلملانیب سنارفکراب کی لاس ود ره دی هب ۱۹۳۷ لاسزا
 101670۵610 ۱۷6۵16108 وتنارپسا نایز هب یکشزپ

„5.2 (IMEK jas! 4) Esperanto-Konferenco 
 سارفنک نیا زا هرود ۱۴ نونکت .دوشیم ازگربناهج یاهروشکر
 کی و ناتسراجم رد هرود ۲ ,ناتسهل رد هرود ۲ هک تسل هدش رزگرب
 :کچ یروسپمج ,قباس یکاولسکچ یاهروشک زا کیره رد هرود

miینامور و _یساورک .نیارکوا یناوتیل ,کیژلب ,نملآ  
 اه سنارفن نيا رد .تسا هدوب (۲۰۰۳ لاسهرود نیمهدراهچ]
 ثحب هب ap Gis هب یکشزپمولعهنیمز رد ندوتنرپسا ناکشزپ
 هرگنک یرازگرب تدم رد هلاس ره نینچمه .دنردربیم رظن لدبت و
 .دوشیم رازگرب 1116 ۵ رظت تحت نادوتنارپسا ناکشزپ روضح اب یتسشن هونارپسا یناهج

 45 533 e dua UMEA-Shinoda هزیاج یادهآ
 تساهدوب یناو 5004 رتکدهزیاج نا راذگنانب.دشابهداد ماجنا یکشزپعماجم رد وتناپسا جیورت diaj ار تیلف نیرتمهم
 دیقف کشزپ نیا یصوصخ ناترامیب یاهدمآرد زا هزیاج غلم و
 زا دوشیم تخادرپ
 و یدقلبم لماش و دوشیمادها نآهدنرب هبوتارپس یناهج هرگنک
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 6 ناریا یوتناربسا خب رات
 یهاشتلود اضریلع

 نیتسخن زا یتادیش .دوب ناراگنربخ روضح رد یمومع نوییرت

mal olu „o یناهج نابز ناراگزومآ رد یلزنم رد یو  
 رتفد ماوق هچوک هلودلاماوق نابایخ
 هورگ ناسردم رگید نا رب هوالع تخادرپیموتلرپسا سیردت
 نانادوتارپسا رگید .دندوب هتخومآ ار وتنرپسا یو زا زین یو
 نانآ زا ییالاب دصرد هن رگا یگمه ناریا یهرود نآ رادمات

 ات دوب نیا رب یئادیش شالت .دنوشیم بوسحم ینادیش نادرکاش
 یعامتجا یاهتیلاعف و یامتجا یگدنز یهضرع رد ناندوتنارپسا

 هرگ وتنارپسا مان اب هراومه روضح نیا .دنشاب هتشاد روضح راگزور
 یاریب راگزور نآ ناندتنارپسا میدید هک نانچمه وب هدروخ
 راک هب وتنارپسا لصحم اي تسیتنارپسا لببق زا یتافص دوخ
 رد گرزب یقیرح هک یرمق یرجه ۱۳۳۵ لاس رد ام .دندربیم
 نیسحلادبع هارمه هب ینادیش تسویپ عوقو هب لمآ رهش
 و مناخ کولم ,مناخ هموصعم ,مناخ لوجوم ,ینامحر روصنم ناخ
 و .دنتفاتش ناگدز قیرح کمک هب ینامحر روصم مناخ ترصت
 ش دیدج رصع) دنتخاس دنمرهب ار نانآدوخ یلم یاهکمک

  

 هب هعمج و هبنش یاهب   

    

 یندیش (۱۹۱۷ هم ۷ ریارب ۱۳۳۵ بجر ۲۵ خروم ۵ ص۸
 ینشج یو راختفا هب نارهت رد یورسک دمحا دیس تماقا زا سپ

 هچخیرات تسخن یهرود نایاپ زا سپ
 رد یمان رتمک ینادیش زا :ناریا رد وتنارپسا
 :تسا نایم

 زا رتشیب تسا هتشگ بوتکم وا یهرابرد هچنآ
 نسیع رد وا .تسین کچوک فارگاراپ دنچ
 .تسا مانمگ یرادمان

 اروم رتسم یورسک دوخ شرازگ ساسارب نشج نآ رد .درک اپ رب
 .تشاد روضح زی میت یهمانزور یسیلگنا رگنربخ

 ناراگزومآ زا ینمحر روصم مناخ لوجوم رسمه ینادیش
 شخبحرف یاهمن هب دنزرف ود یاراد و دوبوتنرپسا یناهج نابز
 جردنم یهگآ سلسا رب ,یو لزتم .تسا ینادیش یرام و
 یناثلا یدامج ۱۶ هبنش ۸ ص ۴۰-۳۶ ش) دیهان یهمانزور

   

 ۱۳۸۰ نتسز مشش هرمش نایت

 رد یشواک

  

 و ییادیپ زا یلک ییامن اب .هتشون نیا نیشیپ یاهشخب رد
 .میدش انشآ ناریا رد وتنرپسا یناهج نابز شبنج ییاپرب
 هلحرم ای زاغآ رس همیتفگ نخس نآ زا مه اب هک یاهلحرم
 ات هک یارود دو نر رد وتنارپسایناهج نابز شبنج تسخن
 یاهشخب نآ رد .دناشوپ یمار یدیشروخ ۱۳۰۴ لاس دودح
 نایز شبنج یهدناب دنور هب یهاگن رب هیرا ,شالت نیشیپ
 یاناد یوس هب هعماج تکرح دنور اب هسیاقم رد وتنارپسا یناهج
 بالقنا زا هدمآ رب ار نآ یهورگ هک یدنور .دوب یهاگآ و
 شیادیپ تلع ار نآ رگید یهورگ و دنندیم تیطورشم
 رپ یاهلاس نآ رد ینیا ناسنا تسه هچ ره .تیطورشم

 .تسا هدوب شیوخ نتم یانعم نتفی یپ رد هب
 نایز شینج یهچخیرات یریبعت هب ای خیرات لوصف نیتسخن رد
 نآ زا مان نیرتهزاوآ رپ هکش جیهیب ناریا رد وتنارپسا یناهج

 ردپ ار یو رگا تسین هفازگ !لشآ ان ییانشآ .تسا ین
 ati olal teol یناهج نابز شبنج

 ادیم هچ یه زا و یو یرابرد اما

ditaj 

  

  

  

  

 و خیرات نونکات ؟
 ینادیش یهرابرد .تسا هتشاد یهافش یلکش شبنج نیا

 مادک چیه اما دوش یم هدز ییاهفرح و تسه ییاهفرح
 زا رتشیپ تسا هتشگ بوتکم وا یهربردهچلآ.تسین بوتکم
 .تسا مانمگ i peo رد یک قارگااپ دنچ

 رد زونههدنرگن ؟تسا هدش هداز خیرت هچ رد و اجک وا
 زا شیپ ینبیش یگدنز زا السا .تسا هتفین یدنس هربنیا
 زا هک دنچ ره .ميدمن یه یناهج نابز شینج هب یو شیارگ
 همانزور نانراک زا یو میم کدن زین یو وتارپسا یهرود

  

  

    

  

  

 چییه هب هک دمآیم باسح هب لقتسم یلایرشن هک دوب دعر
 نیالاءهایض دیس یهدهع رب دعر تیریدم .وبن هتسیاو ییزح  

 یاروش سلجم موس هرود ییاشگزب زا سپ هک دوب ییابطابط
 فلوم و ناریا یوتاپسا نمجنا سیر ینادیش .تفرگداینب یلم
 نیتسخن رد یو .تسا یسراف هب وترپسا یشزومآ باتک ود
 ۱۳۲ لاس هدعقیذ یس هعمج زور رد وتنرپسا یئاهج نابز نشج
 وتنارپسا یفرعم هب و درک ینارتخس نارهت رد یرمق یرجه
 .تخادرپ

 کی زا وتنرپسا یقرعم نیتسخت کشیب یناتخس نیا
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 21 نرم نایت ۳

 رد هک ینادیش نمهبریوصت    
 لاسرد شدوخ فیلات سرد
 تسا هدیسر پاچ

 ۲۰ رد وتنارپسا شزومآ با
 هب نارهت رد یدیسنروخا

 رومأم تعاس کی تشذگ زا سپ ماجنارس دیامن شات وتنرپسا
 ار دوخ هپوک هرامش هشيش رب تشگنا اب ینادیشو دیآیم یرگید
 کرد ینادیش و ددنخیم رومام تسا ۲۴ ددع هک دسیونیم

  

 رد افلج یوسهب راطق و هداد صیخشت تسردار راطق هک دنکیم

 .دنکیم تیاده شاهپوک هب ار ینادیش رومام .تسا تکرح
 هب اجنآ رد و دراد فقوت زین وکاب رد ینادیش دوخ رفس رد

 هنافساتم یلو .دنکیم هیه وتنرپسا شزومآ باتک ود یتخس
 مادک زا و تسا ینابز هچ هب باتک ود نآ هک دهدیمن حیضوت
 یو ۱۹۱۳ لاس رد .زادرپیم یزومآ دوخ هب یو سپس .نافلوم
 و هخسن رازه رد ار یسراف هب وتنارپسا یشزومآ یهوزج نیتسخن
 رسارس رد ناگیار هب و دنکیم رشتنم هخسن رازههس رد دعب لاس

  

olدنکیم شخپ . 
 رات تسخن یمرود نایاپ زا سپ

 زی رد تارپسا هچخی  
 زومآ دوخ یو هک میئادیم .تسا نایم رد یمان رتمک ینادیش
 رد درک رشتنم ناربهت رد یدیشروخ ۱۳۰۸ لاس رد یرگید
 جد ورا هند یی هدنکارپ زین ناحاصو زضع تاعویطم
 باتک" راشتنا یهگآ .تسا ینادیش هب طوبرم هچنآ اما .دشیم

 نینچ اه یمهکآ زا .تسا یو فیلت "ورا یمومع ناسل
 لونشم گنهرف یشورف باتک ندرک هرادا هب یو هک دیآیمرب
 تا تب

 اجک رد ؟تسا هذز مقر هچ یو یارب تشونرس یتسارهب
 ؟تسا هتفخ

 هه

 .تسا هدوب ۴۴ هرمن نامش نابیخ رد ۱۳۰۲ ولد ۶ ۲
 astas نآ زا یزیچ لاس داتشه زاسپ زورما کشیب هک یاهناخ
 زین اهرطاخ رد یتخ

sioناگدنورگ نیتسخن هک میدرک حرط ار شسرپ نا  
ibro „to Gj lو ؟دنتخوم ار ترس هنوگچ نیا رد  

 نمهپ زا میقتسم روط هب ننآ را هک میدید ؟نایز مدک زا
 رد وتنارپسا راگزومآ نیلوا) ینادیش یگدنز زا ًالوصا
 یناهج نابز شینج هب یو شیارگ زا شیپ (ناریا
 .مينادیمن چیه
 dl„ هک دوبدهاوخ بلاج لاحاا.نتومآ ار ونارپسا ینادیش
 وتنرپسا یناهج نابز اب قیرط هچ زا و هنوگچ ینادیش دوخ
 .تخومآ ار نآ و تشگ

 حرش هب  تنرپسا یمومع ناسل "مود شیاریو رد ینادیش
 وتنارپسا نابز هب ینتم رد و دزادرپیم وتنارپسا هب دوخ درگیور
 نیلوا رد یدالیم ۱۹۱۱ لاس ناتسمز رد .دیوگیم زاب ار ناتساد
 تکرح رد افلج یوس هب سیلفت زا ینادیش دوخ یچراخ رقس
 و یگرت یاهنابز-یسرافزجهب و -اهتت یو ماگنه نآ رد .دوب
 راطق زا یراک یارب یهاگتسیا رد .تسنادیم زین ار یوسنارف
 عورش یراطق هک دوشیم هجوتم یتدم زا سپ یندیش دش هدیپ
 هنای هدوب یو نآ زا راطق هک دباییمنرد وا .تسا هدرک تکرح هب
 قفوم ماجنارس و دنک یم ندیود هب عورش راطق یپ رد یلو
 ندش دراو یارب یو شالت یلو.دوشدراورخآ نوگو هب دوشیم
 ایآ هک دشیدنا یم هظحل نيا رد .دنامیم هجیتن یی هپوک هب
 یاجهب یو ایآ ؟هن ای تسا نیشیپ راطق نامه نیا یتسارهب
 هنب رکف نیا زا ؟دوریمت سیلفت یوس هب رپ رگیدافلجهب نتفر
 نوگاو رد یو یاهاعیلب یتح و رب مامت ریز دنفایم تشحو
 ار رد یزابرس و دیوکیم هتسب رد هب وا !تسا هدنام رگید راطق
 هک ینادیش .دنکیم شسرپ یو زا یمور ناب ابو دیاشگیم
 کرد یزیچ زابرس .دهدیم خساپ یکرتهب دادیمن یسور

  

 رد یورسک دمحا دیس تماقا زا سپ ینادیش
 نآ رد .درک اپ رب ینشج یو راختفا هب نارهت
 رتسم یورسک دوخ شرازگ ساسارب نشج
 زین هزمیات یهمانزور یسیلگنا راگنربخ ءروم
 .تشاد روضح

 سرزاب یتدمزا سپ .ددنبیم یو رب راب رگید ار برد و دنک یمن
 زین یکرت و یوسنارف یاهنابزهلیسو هب ینادی و دیآیم رگید
 اهر ار یو زین سرزاب نیا .دزاس دوخ عضو هجوتم ار وا داوت یمن
 ی هلاقم نارذگیم هک یتخس تاظحل رد ینادیش .دوریم هدرک
 میمصت یو دروآیم ای هب ار وترپسا یمهرابرد یماصتعا فسوی
 شزومآ هار رد ددرگ زاب ناریا هب را رگید را هک دریکیم

  

  

  ۱۳/۳ ب6 موم



  

  

  

 گنینورگ ونورب نمجنا
 ورا هب گنینرگ ونورب یاهشزومآ تحت یحور قیرط زا افش

http:/wyww.bruno-groening.org/esperanto/ 
 یسراف و

  

http:/www.bruno-groeningorg/persian/ 
 یقیسوم مه زاب

 دنکیم تی هسنارف و یسیلگنا تارپسا نابز ۲ هب تیاس نیا
hitp:/www.vinilkosmo.com/ 

 یتنرتتیا ویدار
 هدرک عمج دوخ رد ار یتنرتنیا یاهویدر زا یتسیل تیاس نیا

 و 13621۳ هو 6۲ همربدیاب اهویدر نیا هب ندرک شوگ یارپ .تسل
 دیشاب هدرک بصن ًابق ار ۱۸۵012118 65 ای
 اهویدار تسیل

۱ 
indexphp?CurrentLetter=1/ 

 ارپسا ویدار
۱ 
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= 

 تشپوتنرپسا زا ۱! 645080 6 هخسن نیرخآ هکنيا دیدج ربخ
 .دنکیم

      

  

 ابر ۵ درود KT موش هل

 یسراف -وتنارپسا عماج گنهرف
 ناسمه یاههنانهژو اب هسیاقم رد ریظنمک
 یبوتنارپسا یاههمانهژاو نایمرد ریظنیب

 رس رپ Sk plj یرذآ فراعدتسا فیت

 ناشیدفازبس هسوم :یشخب زکرم
 ۷۴۶۳۸۱۲ :سکف ۷۴۳۷۱۳۸ :نفلت

 ۱۷۷۶۵ - 1۸۴ :یتسپ قودنص نارهت

  

 ؟تسیچ 6
Suo galo sl Goo esto oj a; Unicode 
(AScli) mas (39, 2 == ( GJ Maa) cx) mt slas 

 تیدودحم ثعاب هک دشیم هافتسا تیب ۸ زا اهرتکراک شیامن یارب
 1/0048 رد یلو .دشیم رتکارک ۲۵۶ نازیم ه اهرتکاراک دادم رد
 راک نیا هک تسا هدش هافتسا تیب ۱۶ زا اهرتکراک شیامن یارب
 .دناسر یم رتکاراک ۶۵۵۳۶ ددع هب ار تیدودحم
 دینکهعجارم ریز سردآ هب [ 00006 دروم رد رتشیبتاعالطا یارب

http: /www.unicode. org'standard/translations 
esperanto.html 

  

mIRC 
 semaj „Bi تروص هب ور 101186 رازفارن شیپ تقو دنچ

 یار .دنراد روضح یدایز یاهتسیتارپسا 101896 تچ رد .مدرک
 LIES kanl mi سردآهب نآ یریگدا و رزفامن نیا تفایرد

۱ 
esperanto.html 
http://www.mire.co.uk/translations 
persian.htmI r 

 ندید ملیف
 SIS Ja یلو یقز ریز سردآ هب یرس دینویم ملیف ندید یارب

Lud eala e 
eS, mk lasبصت لبق زار 1568189/6۲ دام یلاصتا همارب  

 دیش هدرک
۱ 

  

 و دننزب ریز سردآ هب یرس دنناوتیم سینت هب نادنم هقالع
Lipo I 

http://abonasoft.netfirms.com/tennisEo.html 
 همجرت

 „ Spanish ; French Dutch ; English زا همجرت یارب
Norwegian ; Portuguese ; Italian ; German4  

 تیاس زا سکعرب و 0
۱ 

com/esperanto.0 ] 
 دیریگب کنگ

GOTEBORG 
 هکوتنارپسا یناهج یهرگنک نیمتشه و داتشه زا سکع یدادعت
 هدهاشم لباقیئاشن نیا رد دش رزرب دوس 06758086 رهشرد

sa 
http:/ĥukfotoj free.fr/ukgokongresej.htm 
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STAT dj po e 

soli 
 1!ینگیم یط وه

 ینارمع نیمیس :همجرت

  

 !تسا یبرع یروشک نا
 تسا کانرطخ یروشک نارفاسم یارب نریا
 دنتسه ییارگدینب ناناملسم اج نآ اهمدآ

 تسا یکتم مسیروت هب تموکح
 تسا نارهت gl تختیا

 تسا هعسوت لاح رد یروشک نا
 دنتسه راشف تحت lol رد ننز

 دش بالقنا اج نآ رد لبق لاس
 ؟تسین گنج اجنآ رد نالآ نآ

Lu 

  

   

  

 olu عجار یرتهب تاعالطا مناتسود زا ت
 هچ ظفا ًالم تسنادیمن سک چیه فصو نیا اب دنتشاد روشک
 روشک نیا تمسو ای و هتسیک یلعف تموکح سییر هدوب یسک
 نو تساردقچ

 اب مدش قفوم «ناریا یاهنابایخ رد هک یدارفا نیرت شیب
 ناراب تاعالطا ارم ناملآ یرابرد منک رارقرب طابترا اهنآ
 تبحص ناملآ هب تبسن ینورفمارتخا اب الومعم و .دندرک

 دارفا زا یخرب هک متارد ار رما نیا بجعت یردق اب .ندرک یم
 رظن هب یتح .دننک یم زین نیسحت ار وا تسایس و رلتیه
 ودنیپ کی هک دناهدش دعاقتم دروم نیا رد یرایسب هک دیسریم

  

 رارقرب ناریا مدرم و اهینملآ نیب یهژیو یدادجا یخیرات هرگ
 ,تسا هابتشا ًاعطق یخیرات ظاحل زا هک !تسا

 یلک روصت لیلد هب یخیرات لمج نی هک مدقتم نم
 هک تسا ناملا مدرم "ییایرآ" یهشیر هرابرد یتسیلنویسان

 درک رتگنررپ نا رد ار نآ یناهج مود گنج لوط رد تا
 هد رابتع و و Lo زا تمسق نا رد تساوخیم

      

or 

 .(دیروآ رظن رد ار نارهت نهآ هار هاگتسیا) دشاب
 اه یناریا یهمه ًابرقت هک مدوب لاحشوخ یلیخ نم

 و زا یراثآاهییخ و دندینش ار هتوک یناملآرعاش مان لقادح
 لاهیناملآ فالخرب تسرد) دناهدناوخ ار

 نایراکرامنیتام

  

 هک ییاهمدآ ,نيا ب هیبش یتریع ای و ترابع نیا
 شدکاو!ینک یم یخوش ؟نای :دندش رادربخ نم رفس حرط زا

lisرد منانطو مه زا یرایسب هک یروشک زا دیدزا .دنداد  
ol giuءفورمم لوق هی دنسانشیم رابخا قیرط زا طقف ار  

 یرایسب هک منکیم نامگ 4دتسه ب ربخا طقف بوخ یاهربخ
 Liaj مه یییارفج هشقن یور ار نایا یاج یتح نا

 لافشا ار al نم نهذ رد JS Lacan jl p نیا رکف
 هک لیق لاسراهچ ات دشیم رتیب و رتشیب زور ره و دوبهدرک
 رکف یاهتفه ود نآ هب ابلاغ هزورما و .مدیناسر ماجنا هی ار نآ
 شریوصت ای هک یروشک دارذگ روشک نیا رد هک منکیم

  

 نم یارب رفس نیا یهبرجت نیرت یندنامدای هب
 زا لبق .تساهیناریا یندرکنرواب یزاون نامهیم
 دیدزاب ایند رگید روشک هاجنپ زا ًدودح ناریا
 هظحالم متسناوت یقارغا چیه نودب یلو ؛مدرک
 ًالبق هاگ چیه نمار ییوگدماشوخ نانچ هک منک
 .مدوب هدرکن ساسحا

   

 EJAS shelo یاتقهود درد قرفالماک
 ار نآ هک) نیمزرس نیيا یاه یندید زا مهاوخیمن

 فیرعت (دنسانشیم نم زا رتهب یلیخ هلاقم نیا ینریا ناگدنناوخ
 رد ,صاخشا اب ار ما یصخش براجت زا روم دنچ یلو منک
 ایند زا تمسق نیا یهرابرد اهیناملآ هک هچ نآ اب هسیاقم

  

Jo PET 
 رد .بخ  - ge liaهک میوگب دیاب- مارتخا و یراسمرش اب

 یهاگآ زا رتشیب یلیخ نم روشک یهرابرد اهینایا مومع یهاگآ
 هک یناملآ دنچ زا لاوس اب .تسا ناریا یرابرد اهیناملآ

 تفایرد ار ییاهخساپ نینچ دنتسنادیم ییاهزیچ ناریا یهرابرد
= e 
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 رب ,ناملآ رد ار میئاريا ناتسود یتسود هداونخو هناخ

 رق توافتم و نوگمهن الماک یطیارش رد هک ناشنطو
 .منکیم کرد ها

 Jm عوضوم نیا و ماهدش ردپ نونکا نم نمض رد
 هک متسه نئمطم یلو ؛تسا هدرک دودحم ارم یاهترفاسم

 نوگنگماق اب گنهرف و ییبیز زا راشرس روشک نی زا هربود
 تسیتنرپسا ناییاریا هب ماهداوناخ و نم .درک مهاوخ دیدزاب
 هب هک منکیم en ldo نم و تفگ میهاوخ دمآ شوخ هشيمه

 ناربج مدرک هبرجت ناشروشک رد هک ار یایزاون نامهیم یعون
Loj 

la,    

  

 نیم یارب رفس نیا یهبرجت نیرتیندنام دای هب
 !alal لبق .تساهیئریا یندرکنرواب یزاون نامه
 چه نودب یلو مدرک دیدزب ار این رگید روشک هاجنپ
 چیه ار ییوگدماشوخ نانچ هک ميوگب منوتیم یقارغا
 دروم رد ًاعطق عوضوم نيا .مهدرکن ساسحا ًالبق هاگ

 شزوپ) یعیفش هزمح نم تسیتنارپسا نابزیم
 رظن فرص ناشی من رکذ زا منوتیمن هک مهاوخیم
 مدوب نامهیم شاهداوناخ و یو دزن نارهت رد هک (منک
 مدرک ساسحا ناشیا یهداوناخ یاضعا زا ار دوخ و

 هبس هبیرغ کی - نم زا مرفس لوط رد .تسا ربتعم
 هب توعد دارفا یصخش لزانم هب دایزرایسب تاعفد
 دیاش .مریذپب متشادن سناش تقو نادقف رطاخ هب هک دمآ لمع

 تسیروت ندوب مک رطاخ هب یزاون نامهم نيا هک دوش روصت
 یزاون نامهیم نی مظعا تمسق هک مروبنيارب نم یلو دشاب
 .تسا ناریا رد موسرم رما کی

 ناریا رد تلود رابتعا و نید شقن هک مدش هجوتم نم
 .دوشیم ساسحل و طابتتسا جراخ رد هک یزیچ نآ زا یلیخ
 نسم رب اهینریایگداوئاخ تاطابترا نینچ مه . تسا توافتم
 بوچراهچ رد تکراشم ساسحا صوصخ هب .دنکفا یرگید وترپ
 هب تبسن نانآ قشع و اهم راتفر و قالخا هگرزب یاههداونخ
 ساسحا لببق زا رتهبیلیخ نونکا .تشاذگ ریثت نم رب اههچب

  

      

 م.ب.رس ناشیدنازبس
 وتنارپسا یللمانیب نابز دربراک و شهوژپ نوناک

  

E o, pt 
 !دیزومایب هبتاکم اب ار وتنارپسا نابز

 نابز یهرابرد ناگیارروشورب تفایرد و رتشیب تاعالطا بسک یارپ
 دیریگب ساعت ام اب نآیاهبتاکم شزومآ یاههرود و تنارپسا

 ۱5.0۳ ۱۷۷۶۵ -۱۸۴ :یتسپ قودنص . نارهت

   
     
   

 یاهودرا و اهتشگ لگ

solvo» lm 

apt, vi 
 اب رتشیب تاعالطا بسک یار 0۸۰۸۱۰۰

 :ریکب سامت  
            

      

  

  

  

   

    

 [لاعف ار دوخ

 .دشابیم نادنمهقالع یوگخساپ هسسّم رتفد رد هتفه ره هبنشهس   یاهزور رهظ

 هیعالطا

ajدناسریم یهاگآ : 

 یرنه یهخاش دراد رظن رد ناشیدنازبس یهسسّوم

 .دنوشیم توعد یراکمه هب یرنه
 زا دعب یناولهپ نیمار یاقآ یرنه یهخاش لوئسم

   ۷۴۳۷۱۳۸ و ۸٩۲۲۳۶۶ :نفلت
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 و دندرک زارد هتنرپسا هوا یهناتسود ناسنا عادبا و فوهنماز
 هب همجرت و فیلأت فرص ار دوخ یگدنز زا یگرزبرایسب شخپ
 ) یکسفویلرگ ینتآ نوچ یناگزب دندرک دیدج نابز نیا

glS Julio Baghy), 5 l Js «Antoni Grabowski 
'Willam ) 4 „LI; (Gaston Waringhien)yx „as£:» ls 

nitaj lamo 2 (Auldرد نادواج یراثآ قلاخ ,رگید رعاش و  
 نيا رتشیب هچره نتخاس ینغ هب هک دندیدرگ وتنارپسا یایند
 نارادتسود هک دوبیلاح رد نيا و .درک ینیاش کمک «نابز
 اهراب و اهرابدوخ یونعم و یدام یاهکمک اب یرگیدرامشیب
 یهعسوت تضهن و نابز هب ندیشخب اقترا و نداد تاجن ببس
 L.S (Trompeter) „agy دام .دندش ناهج رد وتنارپسا
 ی هلجم نیرت مهم تسناوت دوخ ناوارف و عقوم هب کمک
 یتایح یشقن نامز نآ رد هک اره 135078011000 ,تنرپسا

 و فوهنماز یارب .تشاد وتنارپسا نابز درب شیپ
 .دنک ظفح هلجم نیا بلاطم یهنشت نانادوتنرپسا

  

    

    

   

 - تسا هدوب هارمه ادها اب وتنا
 یهدننیرفآ طسوت تیرشب لک هب نابز

 یطسیارش رد یو .(۱۹۱۷-۱۸۵۹) فوهنمازرتکد .نآ
 و .دز میظع و هنادنمتواخس ششخب نيا هب تسد
 دوخ یارسب نابز نيا زا یدام عفن هنوگره صاصتخا
 ناوت هک دربیم رسهب رقف رد نانچنآ دوخ هک .تشذگ
 نابز تسشاد گرزب یارب هک یللملنیب یاهشیامه رد تکرش يارب - ار رگید یروشک هب ترفاسم یلام
 .تشادن - دشیم رازگرب وا یهتخاسارف

 .زورما هب ات یتح ءزین نابز نیا یدعب یامن و وشن ,هتيلا
 نوگنوگ یاهناسنایاهیگتشذگدوخ زا و ادها یهیپ

ales ploناوعهب وا یاهلاس ده ؛تساهتشد اف  
sas3 مایلیو  ae «5 (William Auld)شزراب تاغیلات ساپ  

 یهزیاج دزمان ۲۰۰۰و ۱۹۹۹ یاهلاس رد وتنارپسا نابز هب دوخ
US al gaj „lزد ار دوخدرفیرصحتم و شزر  

 رد هک یو .درک انها دنلتاکسا یلم یهناخباتک هب ۲۰۰۱ لاس
JLتفرگ دهاوخ نشج ار دوخ دو گلاس نیمداتشه هدنیا  

 لوطرد هتساوتفرپسا نایز هب شزراب را هاجنپ رب لب قلاخ و
 ناب وتناپسا یاهباتک زا سفت ریسبیاهعومجم دوخ رمع

 :دمع

    

 = | نابز شیادیپ
 o ی هدننیرفآ طسوت تیرشب لک هب نابز نیا دوخ

 نیا هب تسد یطیارف رد یو .(۱۸۵۹-۱۹۱۷)  فوپنماز
 عفن هنوگره صاصتخا زا و دز میظع و هنادنمتواخس ششخب
 رقف رد نانچنآ دوخ هک هتشذگ دوخ یارب نایز نیا یدام

metoرگید یروشک هب ترفاسم یلام ناوت هک دربیم  
 ادگرزب یارب هک یللملنیب شیامه رد تکرش یارب
 داعبا رتهب کرد یارب .تشادن - دشیم رازگرب وآ یهتخاسنارف
 نیا ناوت يم هفومننماز یگتشذگدوخ زا نيا یناسنا
 ناتسهل روشک رد و مهدزون نرق رد هک - ار وا یدنم تواخس
 نال گل یهتخاسارف نابز یارب هک یاهئسم اب - داد ماجنا
 رد هک نيا دوجو اب نالگل :درک هسیاقم داتفا یاقتا 0۵0 )
 دئارا و عادبا اکیرمآ یهدحتم تالایا روشک رد و ۱۹۵۰ یههد
 راچ» ... و فیلات قح هب طوبرم لیالد هب ۱۹۸۰ ههد رد دش
 رانک رد (از80) نابژل نابز شیادیپ ثعاب و تشگ باعشنا
 اب یمهم یراتخاس تواغت عقاو رد ناب نابز .دش نال گن
 ی هشير ,یقوقح تالکشم عفر رطاخهب طقف و درادن نال گل

 باختنا توافتم یاهنوگهب نالگل تاملک هب تبست

 یا وب هارمه ادها اب وتن یادها - تساهدوبهارمه ادها اب وتن

  

  

  

  

 از یر یاآ یا لا نامه رد فوم
 اب ناورف .یزاب لد و تسد و کرزب یضور اب

 .دیشخب یرشب یهعماج هب ؛ار دوخ رمع یهرم نیرتتیمها
 Lab زا یدنم هرهب قحتسم فوپنماز رظن زا هک یاهعماج
 نامدرم نیب یاهراوید ,نآ یرای هب ات دوب ناسآ و کرتشم
 هناتسود و ربا میقتسم یاهنوگهب رگیدکی اب دنناتب ,آ زا یشان یاهتموصخ و مهافمدع اهنرق زا سپ و هدش هتسکش
 یاهلاس نیرتهب لصاح عقاو رد 5 sl .دنک تبحص
 مهافت هشت هک تشک ها یتیرشب هب درب فوهمز ینوج
 رد فوهنماز یاهششخب و اهششوک ما دوب حلص و لباقم
 .دیسرن نایاپ هب اجنيا رد هجوجیههب وتلرپس ناب اب یهطبار
 شخب نانچ مه .دوخ تابح لوط یمامت رد فوهنماز هکارچ
 فرص ار دوخ یژرن و تاقو زا یگرزب رایسب

«SLIS gj ol eal galo sue35  
 یهتسجرب دارفا ,فوهتماز یاهیراکادف هنوگنیا یپ رد

 یوس هب یرای تسد .ناهج نوگنوگ یاهروشک زا یناوارف
0 

    

 و وناپسا دری

  

  

  

۲۳۳.۳07



STAT daj pis es I, 
  

 ۲۸۱۰۰۰ دونح هب مقر نيا ۲۰۰۳ لاس ربماسد رد هک یلاح رد
 نابز وتنارپسا تاحفص ینرامش یگنوگچ دروم رد) .دیسر

aj agرد وتتارپس" ی هلاقم  
 مایپ یهمان لصف ۵ یهرامش

 همجارم ۲۱-۰۱۷ .ص:۱۳۸۲ زییاپ مود لاس ؛ناشیدنازبس
5( 

 نیب رد ثحب نیا هشیمه وتنرپسا نابز شیادیپ ناوا زا
 یزتارتسا هک" تسا هتشاد دوجو نابز نیا ناگدنهد هعاشا
 LI :تسا مانک وتنرپسا نتخاس یناهج یلربرتراک و رتحیحص
 و اهتموکح ادب ینمی درک لمع نییپ هبالاب زا تسیابیم
 رونه ,نوناق کی اب ناشیا ات تخاس دعاقتم و علطم ار اهتلود

 -یملع زکارم داجیا هب کمک هک زین ام روشک رد
 تروص رد .دراد ینالوط رایسب یاهقباس یگنهرف
 و راکوکین مدرم هب بسانم و بوخ یناسر عالطا
 یادها یارب یدایز رایسب دیما .تسود گنهرف
 نوگانوگ زکارم یزادناهار یارب یمدرم میظع یاهکمک
 و اههناخباتک ,یشزومآ یاهسالک دننام - وتنارپسا
 روسشک _رساوس رد - یشهوژپ و یتعلاطم یاهداهن
 .دراد دوجو

   

  

  

  

 رادو ای دننک توعدوتنرپسا یریگرق هب ار مدرم ءهمانشخب ای
le aŭzoزا ادتیا رد و درک مادقا الاب هب نییاپ زا دیاب سکعرب  

 رد ار مزال تاعالطا و اهیهاگآ ناشیا هب و دومن عورش مدرم
 یخساپ ناونع هب وتارنا ی هنیزگ و نابز .تالکشم :دروم

no ecoو لابقتسا زا سپ ات درک هئرا نازرا و ناسآ  
 هب ندیشخب :تیمسر هب روبجم زین اه تلود".ناشیا لوبق

~i sal 
 یارب ار ییاهن یزوریپ زونه دنچره تسخن یژتارتسا

 رد یتبفم تارثا یدراوم رد یلو تسا هدروان نفمراب وترپسا
 رد یتلود یاهتیامح .تسا هتشاد نابز نيا دربشیپ تهج
 اب وکسنوب یاههمانعطق و ونرامناس و ینوتیل,نیچ یاهروشک
 شزومآ زکارم و سرادم رد وتنارپسا نابز نتخاس دراو یهیصوت

leتساهتیقفوم هنوگ نیا زا یشخب ,نآ وضع یاهروشک . 
 و اقب زار هک تشاد رظن رد ار تیعقاو و تقیقح نیا دیاب اما
 و میقتسم یاهکمک لوا یهجرد رد وتنارپسا نابز تفر شیپ
 و تقو زا .تساهدوب یتیگ طاقن اصقارد یداع مدرم میقتسم ریغ

 صاصتخا نابز نیا یریگارف یاب زومآ شاد کی هک یتضرف
 ناراک مه ناتسود یارب نادوتنارپسا کی هک یسالک و دهدیم
 شراگن هک یاهدتسیون و دزاسیم اپ رب دوخ یاهیرهشمه اب

€eیتح و رگید یاهنایزهب نتشوت رب حجرم ار وتنرپسا نابز  
 هک شزرا اب وا میظعینامتخاس اق  دباییم دوخ"یردام نایز
 فقو ناتسودوتنرپسآ ای ناناوتنرپما زا یهورگ ای رفن کی
 یمدرم یاهکمک هنوگنيا یهمه و همه ادنیمتیم وتنارپسا
 kio ییوخ نيا هب زورما هب ات ار وتنپسا نابز هک تساهدوب
 مه هک ییاج ات تسا هدش نآ نوزفازور دربشیپ ثعاب و هدومن
 ناوت من ار یمهم رهش یتح ای روشک .ید.یمامت رد نونکا
 .دشاب نادوتارپسا دقاف هک تفای

  

    

    

 دیاش عقاو رد و دوبهدرک یروآدرگ دوخ لزتم یهناخباتک رد
 تسئأوتیم هک دوب وا ییوتارپسا ییاراد نیرخآ .هناخباتک نیا

auta Lio p, glنواگکم نای یاقآ.دنک  ) Tan 
 یتسازم رد دنلتاکسا یلم یناخبتک رادباتک 7

 ةگ دوبهدش ایب تبسانم نیمه هب هک
 .تسا رادروخرب یللملانیب یتیمها زا اتقیقح هعومجم نیا"

 رامش هب هدنیآ و لاح نامز ناندونارپسا یارب ینغ یعینم و
 دنلتاکسا یلم یهناخباتک هک تسام راختفا ثعاب .. دیآیم
 رد .تساهدش باختناتمهیب یهعومجم نیا یرادهگن یار
 زا ینادردق زاربا یارب زین یبوخ تصرف مسارم نيا .تقیقح
 و وتلرسا نابز یاب دل یاقآ هک cual „ab یاهششوک
 * تسا هداد ماجنا ناهج ناندوتنارپسا

sifonaیاهروشک تیرتکا رضاح لاح رد «مينادم هک  
 دشابیم وتارپسا نمجنا ای نامزاس نیدنچ ای کی یاراد ناهج
 دوخ طسوت وتنرپسا زکارم نیا یانب اهروشک نیا زا یرایسب رد
 Geol تضهن هب ,ابز نیا نارادتسود ای و نانادوتنرپسا
 نامتخاس کی لک زین هاگ  .تسا هدش ادها هطوبرم روشک
 وترپسا نابز دریشیپ رما یاربدحاو صخش کی طسوت میظع
 .تسا هدش هداد صیصخت

 Li dm pole glita بیرق تیرتکا رد ,نینچمه
 :رط زا .دراد دوجو وتنرپسا یارب یاهناخباتک داجیا دصق هک
 .یتنتنیا یاهتیاس و تالجم ,اههمانزور رد بلطم نیا مالعا

 هب عورش اید رسارس زا ونرپسا نوکنگزکارم و نانوتنرپسا
 ass نیا هب و دنیامنیم دوخ pla یاهباتک لاسرا
 langa Mi bua یتدم یط و یمدرم یاهکمک یرای
 یاهروشک رد وتنریسا نابز هب هدش رشتنم یاهباتک زا سیفت
 رظن .دروم یهناخ باتک نتخاس ینغ ثعاب lpo .فلتخم
 .ددرگیم

 نابز يهدنهد هعاشا و ظفاح هشیمه مدرم هک اجنآ زا
 تردسق _رضاح لاح رد هک اجنآ زا و .دناهدوب وتنارپسا
 تکراشم :یسارکومد یهعسوت و طسب یپ رد - مدرم
 Po رسارس رد - یتاعالطا یهعماج و یمدرم
 رستدوز هچره یارب یاهزات یاهدیما .تسا دایدزا لاح
 .تساهدمآ دوجو هب وتنارپسا ندشیناهج

    

  

    

 شیوخ تایح تذم لو رد وترپسا نابز هک جنآز
 یمامت و هدوبت ردروخزب یتلود یاه تیامح زا هاگ چیه
 de ple یداع مدرم یاهکمک نویدم نآ یاهتفرشیپ
 ندشرتدنمورین و نتفرگ جضن اب هک نیا بیس ه و تسا هدوب
 هجیتن رد و یمدرم یاهتکراشم و یندم یهعماج ,یسارکوم»
 نینچمه و مدرم ییارجا و یریگمیمصت یوق ناوارف شیازقا

Judajرد ,یناعالطا یهعماج و تنرتیا رتشیهچره یهعسوت  
 باتش ناهچ رسارس رد وتنپس ناز راشتنا تعرس رضاح لاح
 یاب یرتگرزبرایسب یاهدیم و تسا هدک ادیب یرتشیپرایسب
 هومن ناونعهب .تسا هدمآ دوج هبنآ رتعیر ندشریگ ناهج
 رد تنرتتا یناهج یهکبش رد نابز ولرم تاحفص ددعت
 Ju AlI) Gal هدش ریس زا شیب یخ لاس ود لوط

 ها هدب ۲۵:۰۰ دودح تلجفص نيا دمت یدالیم ۰-۱
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 , a Iنتسز مشش ۱۳۸۰

~D Kem 
 یدمحم متسر : هدننک هیهت

 رابدور ناتسرهس یدرونهوک تایه سییر

: 
: 
 و

 ینف تازیهجت هب اهنآ زا روبع یاب هک دراد دوجو "کفرذ" و ابیز یاههرخص شفارطا هک دیفس قیمع یهرد
 ستم یموم زیپ ماگنه و درد ررقنوتیزدیفس یاههفوکش
 یاهگریلگ اب قیاقش ی هقطنم .دشا نالیگ ناتسا باذج و یتدید طاقن زا یکی کشیب دنکیم و تسا بلاج رایسب نآ برغ لامش و لامش o دوخ هبار یادی ره رظن شایییز مامت اب نوتیز

 و بز رایسب هراید یلامش علض رد یناوغرا زمرق نهب رایسب ۰ "کیلرم ماج" هلمج زا یناساب و یخیرت راثآ یار هک

      

      

     

   
   

    

     

  

  

 .تسا یتدید یاهقطتم و اوه و بآ شوخ طاقن اب هرد نيا .دشابیم
 هدهاشم یبوخ هب ار "ارسنامسآ" و "هوک هتشپ" "لاچشخ" دشابیم *سومامس" یاههلق ناوتیم "کفرذ" یهطقن نیرتنب رد  شار ناتخرد فلتخم یاههنوگیارد ون لگنج و یناتسهوک

 یاتسور زا لبق ميرذگیمرابدور رهش زا هک
 LE یبل !نیبکروچ هنرال دوکریش یاتسور دابآ متسر -۱ ۰ "کف لاد" ارنآ اهیمیدق هک .تسا نایامن یاهلق تلافسآ درد دوجوهلق هب ندیسر یارب دوعص ریسم نیدنچ یهداج تسار تمس رد دور دیفس نورد یخیرات

 (تعاس۷)شتب ,یتوریج  اریز تسین ببسیب هژاو نيا .نایمان باقع هنایشآ ینیی
 (تعاس ۵)ینوریج«نیبکروچ ,نوجار یاتسور -۳
 (تعاس ۵۵) یناخزرب ,لدرتیپ ,ردالدهزارفد -۳
 :یبرغ لامش هراوید .رنک یبل لوک گنلپ ,شر ید -۴
 (تعاس ۶۵) شنپ همشچ
 .(تعاس ۴) نامادژد /نابات اد یس -۵
 مرد ور هنیس ,نب تشد هایس گنس ندعم,,تشد یس ۶

KS ioj JET mo](تعاس ۶)ناوخ  
aao -V(تعاس ۶)نب تشد هایس ولرامع  

 (تعاس ۵) بنر ,نادیهش -۸
ado, ~A(تعاس ۶) فیتتشا,یناخ رفک ارس درک  

 "تشد هایس ریسم زا تشهبیدرا هام رد دوعص نامز نیرتهب

     
   

     

  

 ورزیت ناباقع هک دراد دوجو یخی یراغ     
 رد .دنیایم نورب راغ زا تعرس اپ و دنایزگ نایشآ نآ ر
 وک لاس لوط
 I تقو هب و نیآیم هقطنم نیا

  

     

 هب هلق حتفیارب نارا رسرس زا یرایسب نادر   
 رغ یهناهد رد نادرونوک ع

 .دسریم شوگ هباهنآ ضارتعا و نویش یادص
 :تسا فورعم هطقن هس یاراد هک تسا رتم ۲۷۰۵ هلق عا
osای کی ره و یرغ بونج و یبرغ لامش یل  
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a GINهاب نینچ ,میشوکب عاضوا ی ده ی  

 نلشیتعص رادان شرتسگ هب هجوت اب .دق هد ۳۵ دوذخ رد طقف للم نامزاس طسوت e هلابز
 سو سو و و ی :یاهداتچن  طسوت اهرهش رد هدش دیلوت یاههلبز .دصرد 8

 .دوشیم یروآیمج
 ردزقن ,نویلیم جنپ زا رتشیب هنالاس هک دوشیم هدزا
 هزیناکم متسیس دوبن زا یشات یاهیرامیب تلع هب

 .دنریمیم هلبز یروآعمج
MIلب نامزاس هی دوخ یاهشرازگ رد روشک ۶۰ لقادح  
 تم زا هل یرییمچهزیناکم میم رقبا هک دارک

 | .دوشیم ارد بآ عطس
 ناتسگنا و دصرد ۲۲ اپرا .یراب دهاوخ نیمز یهرک یور یدیسا هر ۹ ون بز یر نان رد نتیمرهنمز نیارد یاهناراب تروص هب وج رد عیانص طسوت هدش     و یاهرونک filioj .یاود هک روشک شش ال

  N-ro: 6 Vintro 2004  
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La Tertremo kaj Kortremoj 

   

   

  

       
    

= 
Z Bam-tertremo (26an de decembro 2003), nur ne ĉesigis la korpulsadon al dekmiloj da karaj 
3 vivoj, sed ankaŭ plipulsigis milionojn da alies koroj pro la suferintoj. Inter tre kortuŝaj 
E kondolenc-masaĝoj, kiujn irananoj ricevis el la eksterlandaj samideanoj ĉi-okaze, troviĝis anka 

di la jena, sendita de s-ano Luko Jasumura el Brazilo, nome de Amerika Komisiono de UEA: 

Vivtremoو  

Kiam eke tremis la tero, 
miloj da vivoj estingi 
Kiam efemere skuis 
la tero konstruaĵojn, 
eĉ jarmilaj ekdisfalis. 
Miloj da homoj sengepatriĝis. 
Miloj da homoj seninfaniĝis. 
Nun citadel” jam ne ekzistas. 
Nun malĝoj? kaj trist” jam regadas. 

    

Alian fojon oni elsentis 
paŝon foras la ekmorto, 
estante en la ombraro 

rigardas al ni la morto.? 
Alian lokon oni konstatis 

  [ “Prosperaj konstruaĵojهد [
detruiĝos iam fine”. 
Jes, Ferdoŭs?” pravis diris 
nur la poezio restos,“ 
ĉar ankoraŭ post mil jaroj 

2 

same brilas liaj poemoj. ۹ وب رز Notoj: 
Forug diris la samon siel L-Temas pri 2500-jara Bam-Citadelo, kiu detruiĝis perla 
“Nur estas voĉo, kio restos”. lasstempa tertremo, Pr la oitadelo vd. jenan artikolon, kiu 

 : aperis nur monatojn antaŭ la katastrofo pereiganta ĝinی در
Certe ili me intencis Mahbub, Asad. Bam-Citadelo. la plej granda adoba 
ĉian poezion ajnan konstruaĵo en la mondo.trana Esperantisto, N-ro 4, Jaro 2, 
aŭ ĉies voĉon vanan. kvar a pu ۳ (1923-1980), Pri li kaj مو ita cl poemo de Sohrab Sepehri i l kaj 
Nur iio restos, liaj poemoj vd.: Mamduhi, A.R. Sohrab Sepehri: La vento 
kio amemas. gino la pito em. irua Espeanto, Iro 4, duo 2 
Nur amo kaj amikeco, Somero 2003, p.8-11. 3-Abolgascm Ferdoŭsi (9407-10207), la plej granda epopeisto 
nur homeco, honesteco de Irano en sia ĉefverko, Ŝahnameo (Libro de Ŝahoj), kiun li 
restos de ni, se fakte io: Verkis dum 30 jaroj (980-1010), poemas jenc, aludante al tio, 

kion li faris per verkado de 60,000-versa Ŝahnameo por la 
persa lingvo kaj perslingvanoj: La tertremo pereigis multajn, Ta KJ kamara domala lasi fii 

sed ankaŭ al multegaj homoj Sekve de la pluvadoj kaj celitaj sunradie: 
pulsigis la korojn por pereintaj. Elkonstais miel poe alian palacon 

Ĝi domojn tremigis malgrandskale, Mulrge mi suferis dum tij ĉi tridek aroj 
tamen la korojn, Tamen per tia persa, mi vivigis la persaron 
tra l" tuta mond'. De ma pose mi pl me mortas vidanta 

; ar la parolsemojn mi estis dissemanta. 
Eble la samo helpis la homon 4.Chita el poemo de Forug Farroh-zad (1935-1967), la plej 
dum longega historio fama postino de nuntempa Irano. La pocmtitolo estas: “Nur 
travivadi katastrofoj estas voĉo, kio restos „..“. Ĝi aperis en ŝia lasta libro, kiu 
Ee ofaj eldoniĝis post ŝia vivo: Ni Ekkredu la Komenciĝon de l' Frida 

Ŝezon", Citta cl: Esmail A. Sedagat, A. (kompilintoj) 
Ĝavdane. Forug Farrohrzad (La Etema Forug Farroh-zad) 
Tehrano: Marĝan, 1968 (2a eld.), 363., p.360-61 

  

De: Asad Mahbub 
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Okaze de Bam-tertremo 

(26an de decembro 2003) 
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Sadio (1184-1281), unu el la plej grandaj persaj poetoj, havas tre faman poemon, kiu i.a. diverslingve brilas de sur 
la konstruaĵo de Unuiĝinta Naciaro. Parto de ĝi tekstas jene: 

“Adamidoj estas ja korpo-organoj 
kiuj laŭkree estas samesencanoj, 
Kiam organon dolorigas la sorto 
Restas por aliaj nenia komforto, 
Vi, kiu pro alies malĝoj” ne tristas, 
Nomiĝi homo vi certe ne meritas. — “Sadio” kas 

Ni rememoru el lia libro de flor”, 

Esperantistoj de Irano, de l mondo . - 

Por kiuj frateco estas la ĉefa mor” 
Esprimas profunde siajn kondolencojn 
Kaj kompatas funebrantojn el tuta kor”. 

    aa vik aas EEZRKSGIUSS



  

uv نتسز مدد هومن نامش TAT 

Ŝirin Ebadi 

Nobel-Prelego 
Nobel-Prelego, Oslo, 10an de decembro 2003 

Parta traduko el la persa originalo alirebla 
sur la oficila TTT-ejo de Nobelo: 
nune nobel se peaceaureates/2003/ebadi-lecrure hm! 

Je la nomo de la Posedanto de animo kaj 
saĝo" 
Viaj gereĝaj moŝtoj, estimataj membroj de la 
Nobela Pac-Komitato, karaj ĉeestantoj, 
Gesinjoroj! 

Mi sentas min ekstreme honorata, ke 
hodiaŭ mia voĉo atingas la popolojn de la 
mondo el tiu ĉi inda loko. Tiun ĉi grandan 
honoron donacis al mi la Nobela Pac- 
Komitato. Mi salutas al la spirito de Altred 
Nobel kaj al ĉiuj veraj sekvantoj de lia vojo. 

Sendube, mia elektiĝo varmigos la 
korojn al amasoj de virinoj kiuj, ne nur en 
Irano sed tra la tuta regiono, klopodas akiri 
siajn rajtojn forprenitaj de ili dum la historia 
proceduro. Ĉi tiu elekto igos virinojn en 
lrano, kaj multe pli foren, ekkredi je si mem. 
Virinoj konsistigas duonon de la loĝantaro de 
ĉiu lando; ignori ilin kaj bari al ili aktivan 
partoprenadon en politikan, socian, 
ekonomian kaj kulturan vivon estus efektive 
senigi la tuton de ĉiu socio je duono de ĝia 
kapablo. Ne por ĉiam oni povas daŭrigi la 
diskriminacion kontraŭ virinoj per patriarka 
kulturo, precipe en la islamaj landoj. 
Gesinjoroj! Hodiaŭ las kun Ja 55-a 
datreveno de la aprobiĝo de la Universala 
Deklaracio de Homaj Rajtoj; deklaracio kiu 
komenciĝas kun la rekono de la esenca digno 
de ĉiuj membroj de la homa familio kaj la 
egalaj kaj netransdoneblaj rajtoj de ili, kaj 
estas kiel garantio por libereco, justeco kaj 
paco kaj bon-novajdonas pri mondo en kiu 
homoj ĝuos esprim- kaj opini-liberecon, kaj 
estos sekuraj kaj protektitaj kontraŭ timo kaj 

      

  

Sed ve, la ĉijara raporto de la Evoluo- 
Programo de Unuiĝintaj Nacioj (EPUN/ 
UNDP), kiel antaŭaj jaroj, informas pri altiĝo 
de la katastrofo kiu distancigas la homaron 
for de la idealisma mondo de la verkintoj de 
la Universala Deklaracio de Homaj Rajtoj. En 
la jaro 2002 preskaŭ 1,2 miliardoj da homoj 
vivis en ega malriĉeco, kaj. ilia po-taga 
enspezo estis malpli ol unu dolaro. Pli ol 50 
landoj suferis milion aŭ. kataklismojn. 
AIDESO ĝis nun mortigis 22 milionojn da 
homoj, kaj orfigis 13 milionojn da infanoj. 

  

La diskriminacia stato kontraŭ virinoj 
en islamaj landoj, ĉu en la sfero de 
civilaj rajtoj ĉu en la sfero de socia, 
politika kaj kultura justeco, havas si 
radikojn en la patriarka kaj virosuper- 
rega kulturo reganta super tiuj ĉi socioj, 
ne en Islamo. 

    

   

Aliflanke, dum la lastaj du jaroj, iuj ŝtatoj 
pretekste de la katastrofo de ! la de septembro 
kaj la milito kontraŭ internacia terorismo 
malobservis la universalajn principojn kaj 
regulojn de homaj rajtoj. Malgraŭ la: 
(1) Rezolucio numero 57/219 datita je 18a de 
decembro 2002 far La Ĝenerala Asembleo de 
Unuiĝintaj Nacioj, 
(11) kaj la Rezolucio n-ro 1456 datita je 20a 
de januaro 2003 far Sekureca Konsilio de la 
Unuiĝintaj Nacioj 
(IM) kaj la Rezolucio n-ro 2003/68 de 25a de 
aprilo 2003 far Komisiono pri Homaj 
Rajtoj de Unuiĝintaj Nacioj, 
kiuj implicas kaj emfazas tion, ke ĉiuj ŝtatoj 
devas certigi tion, ke en la batalado kontraŭ 
terorismo ili devas observi ĉiujn devontigojn 
akceptitajn far ili kadre de internacia juro, 
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precipe internaciaj reguloj de homaj rajtoj kaj 
homamaj internaciaj leĝoj - tamen, regularoj 
limigantaj bazajn politikajn rajtojn kaj 
liberecojn, specialaj korpoj kaj eksterordinaraj 
tribunaloj, kiuj igas justan juĝadon malfaci 
kaj foje neebla, estas pravigitaj kaj 
akceptigitaj sub la kovrilo de la milito kontraŭ 
terorismo: 

  

Se homaj rajtoj ne speguliĝu en 
kompilitaj leĝoj kaj ne efektiviĝu per 

ŝtatoj, tiam, kiel frazite en la antaŭparolo 

de la Universala Deklaracio de Homaj 
Rajtoj, homoj ne havos alian vojon krom 
“ribelo kontraŭ tiraneco kaj 
subpremado". 

La angoroj de defendantoj de homaj rajtoj 
pliiĝas kiam ili vidas ke internaciaj leĝoj pri 
homaj rajtoj estas malobservataj ne nur per 
ties rekonitaj oponantoj sub la preteksto de 
kultura relativeco, sed tio. ke ĉi tiuj principoj 
estas malobservitaj ankaŭ en okcidentaj 
demokratioj, nome landoj kiuj mem cstis inter 
la unuaj kompilintoj de la ĉarto de Unuiĝintaj 
Nacioj kaj la Universala Deklaracio de Homaj 
Rajtoj. Kaj estas en tiu ĉi tereno, ke, centoj da 
homoj kiuj arestiĝis dum militaj konfliktoj 
estas por monatoj en. malliberigojoj en 
Guantanamo, sen ĝui la rajtojn antaŭviditajn 
en la internaciaj konvencioj de Ĝenevo, la 
Universala Deklaracio de Homaj Rajtoj kaj la 

  

   

  

Internacia Interkonsento pri Civilaj kaj 
Politikaj Rajtoj. 

Cetere, demando kiun milionoj da 

  

civitanoj de la internacia civila socio prezent- 
is kaj -as al si dum la lastaj jaroj, precipe en la 
lastaj monatoj, estas tio ke: kial iuj decidoj kaj 
rezolucioj de la Sekureca Konsilio de UN 
estas plenumendaj. dum iuj aliaj de tiuj ĉi 
rezolucioj ne ĝuas ian ajn plenumendon? Kial 
tiel okazas ke dum la pasintaj 35 jaroj, dekoj 
da UN. rezolucioj pri la okupado de la 
Palestinaj teritorioj per la israela ŝtato ne estas 
efektivigitaj ĝustatempe, sed, en la pasintaj 12 
jaroj, la ŝtato kaj homoj de Irako, unufoje laŭ 
la permeso de la Sekureca Konsilio, kaj la 
duan fojon, malgraŭ kontraŭstaro de UN 
Sekureca Konsilio, estis submetitaj al atako, 
milita invado, ekonomia embargo, kaj, fine, 
milita okupado? 

Gesinjoroj! Permesu al mi ete diri ankaŭ 
pri miaj lando, regiono, kulturo kaj fido: 
Mi estas Iranano. Unu el la pranepoj de 
Kuroŝo La Granda”. Samtiu imperiestro kiu 
pinte de potenco, antaŭ 2500 jaroj, proklamis 

  

  

  

Ŝirin Ebadi dum cerenomio okaze de ŝia 
Nobel-premio en universitato de Tehrano. 

Foto de la ĵumalo “Ŝarg" (Oriento) 

ke ... li ne regos super la popoloj se ili ne 
deziras tion, kaj li promesis, ke li perfortas 
neniun personon ŝanĝi sian religion kaj fidon, 
kaj li garantiis liberecon por Ĉiuj. La Tabelo 
de Kuroŝo La Granda estas unu el la plej 
gravaj dokumentoj kiun oni devus pristudi por 
la historio de la homaj rajtoj. 

Mi estas Islamano kaj en la Korano estas 
citita de la Profeto de Islamo ke: "Vi kredas je 
fido via kaj mi je religio mia", kaj laŭ samtiu 
ĉi libro Ĉiela, la misio de ĉiuj profetoj 
konsistas el invitado de homoj por starigo de 
justeco. Ankaŭ post la alveno de Islamo, la 
iranaj civilizacio kaj kulturo plenplenas de kaj 
nedisigeble kunestas kun homamado, respekto 
por la vivo, kredo kaj fido de aliaj. kaj 
disvastigo de toleremo kaj kompromiso kaj 
evitado de perforto, sangoverŝo kaj milito. La 
steloj de la literatura ĉielo de Irano, precipe 
tiuj de nia mistika literaturo, de Hafezo, 
Moŭlavio [pli bone konata en la okcidento 
kiel Rumi] kaj Attaro ĝis Sadio, Sanaio, 
Naser-Ĥosro kaj Nezamio“, estas 
reprezentantoj de tiu ĉi homama kulturo, kies 
mesaĝo manifestiĝas en tiu ĉi poemo de 
Sadio: 
“Membroj de sama korpo estas l" adamidoj 
ar el sama gemo ili estas kreitoj 

Kiam membron Fortuno — dolorigas 
La aliajn tio maltrankviligas.” 
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Islamo estas religio kies unua alparolo al la 
profeto komenciĝas kun la vorto "Legu!"”. La 
Korano ĵuras per “La plumo kaj tio, kion ĝi 
skribas"Ŝ. Tia alparolo kaj mesaĝo ne povas 
ekigi konflikton kontraŭ konscio, scienco, 
saĝo, liberaj opinio kaj esprimo kaj kultura 
plurismo. 

Sendube, mia elektiĝo varmigos la 
korojn al amasoj de virinoj kiuj, ne 
nur en Irano sed tra la tuta regiono, 
Klopodas akiri siajn rajtojn forpreni- 
taj de ili dum la historia proceduro. 
Ĉi tiu elekto igos virinojn en Irano, 
kaj multe pli foren, ekkredi je si 
mem. 

  

La diskriminacia stato kontraŭ virinoj en 
islamaj landoj, ĉu en la sfero de civilaj rajtoj 
ĉu en la sfero de socia, politika kaj kultura 
ĵusteco, havas siajn radikojn en la patriarka 
kaj virosuperrega kulturo reganta super tiuj ĉi 
socioj, ne en Islamo. Tia ĉi kulturo ne kredas 
je libereco kaj demokratio, ĝuste tiel, kiel ĝi 
ne kredas je la egalrajteco inter viroj kaj 
virinoj kaj je liberigo de virinoj el la vira 
superregado (pere de patro, frato, edzo, ...) 
ĉar tio minacus la historian kaj tradician 
pozicion de la regantoj kaj gardantoj de tiu 
kulturo. 

  

Mi estas Islamano kaj en la Korano estas 
citita de la Profeto de Islamo ke: "Vi 
kredas je fido via kaj mi je religio mia" 

  

Oni devas diri al tiuj, kiuj prilaboris la 
teorion de interbatiĝo de. civilizacioj, aŭ 
preskribas militon kaj militan intervenon por 
tiu ĉi regiono, kaj eĉ turnas onin al socia, 
kultura, ekonoma kaj politika postresteco de 
la sudo celante pravigi siajn agojn kaj 
opiniojn, tion, ke se vi konsideras regulojn de 
internaciaj homaj rajtoj, kaj inter-ilie de la 
naciaj rajtoj determini sian destinon, kiel 
mondvastaj leĝoj, kaj se vi kredas je la 
prioritao. =kaj supereco de parlamenta 
demokratio super aliaj politikaj sistemoj, tiam 
vi ne povas avarece kaj sinameme pensi nur 
pri via propra sekureco kaj komforto. Serĉado 
por novaj mekanismoj por ebligi ankaŭ la 
landojn de la sudo, esti kapablaj ekĝui homajn 
rajton kaj demokration. dum ili konservas sian 
politikan sendependecon kaj teritorian tutecon 
de siaj landoj, devas lokiĝi en la plej altan 

prioritaton de — la estontaj evoluoj ĉe 
Unuiĝintaj Nacioj kaj internaciaj rilatoj. 

Gesinjoroj! En la enkonduko de mia 
parolado, mi priparolis homajn rajtojn kiel 
garantion por libereco, justeco kaj paco. Se 
ĥomaj rajtoj ne speguliĝu en kompilitaj leĝoj 
kaj ne efektiviĝu per ŝtatoj, tiam, kiel frazite 
en la antaŭparolo de la Universala Deklaracio 
de Homaj Rajtoj, homoj ne havos alian vojon 
krom ribelo kontraŭ tiraneco kaj 
subpremado", Homo malplenigita je digno, 
homo senigita je homaj rajtoj, homo malsata, 
homo venkita per malabundeco, milito kaj 
malsano, homo humiligita, homo prirabita ne 
estas en pozicio aŭ stato batali por revivigado 
de siaj perditaj rajtoj, helpe de la saĝo kaj 

    

Se la mondo de 21-a jarcento deziras 
liberigi sin el la ciklo kaj sinsekvo de 
perforto, teroro kaj milito, kaj eviti ripetiĝon 
de la sperto de la 20-a jarcento - la plej 
katastrofa jarcento de la homaro - ne havas 
alian vojon escepte de rekonado kaj realigo de 
ĉiuj homaj rajtoj por la tuta homaro, 
senkonsidere de ilia raso, sekso, religio, nacio 
kaj socia statuso. 
Esperante tiun tagon. 
Kun multaj dankoj, 
Ŝirin Ebadi. 

NOTOJ: ۱ 
1. Komenca versduono de Ŝahnameo (La Libro de 
Ŝahoj), 60,000-ersdua epopeo de Abolgasem Ferdoŭsi 

    
   

  

(9407-1020?), kiun li verkis dum 30 jaroj (980-1010). 
kaj per tio li estigis la modernan perslingvon, post 
longa provado disvastigi la araban en Irano post alveno 

de Islamo en la landon en 641. = „ 
2. Kuroŝo estis ŝaho el dinastio Aĥemenidoj (550-30 
aK.), la unua reĝa dinastio de Persujo. Li okcidente 
konatas kiel Cyyus aŭ Siruso, Li estigis Aĥemenidan 
imperion kaj regis de 550-29 a.K. 
3. La Nobla Korano (LNK). Trad. Italo Chiussi, 2a 
eld.. Kopenhago: TK, 1970, 20677 p. “Vi havas vian 
kredon, kaj mi havas mian kredon!”, ĉapitro 109. verso. 

  

4. Ŝams-ed-din Mohammad Hafezo de Ŝirazo (1320- 
1389), pleaj granda gazalisto persa. 
Galal-ed-din Mohammad de Balĥo de Rumo (konsta 
okcidente Kiel Rumi) (1207-1273), plej granda mistika 
pocto. Bv. Vd. Irana Esperantisto. N-ro 5. Jaro 2. 
Aŭtuno 2003, p. 4-7. 

Ŝejko Farid-od-din Attaro de Nejŝaburo (1119- 
ŜCjko Mosleh-od-din Sadio de Ŝirazo (1183-1251) 
“Maĝdud ebn Adam Sanaio de Gaznco (1072-1130) 
Abu Moin Naser Ĥosro de Gobadijano (1003-1087) 
Eljas ebn Jusof Nezamio de Ganĝeo(1140-1209) 
5 proklamu) je la nomo de via Sinjoro, kiu 
Kreis ĉion", LNK: ĉapitro 96, verso 2. 
6. La universale akceptitaj unuaj versoj revelaciitaj al la 
Profeto inkludas: “Per la inkujo kaj per la plumo kaj 

per dio, kiom ili skribas”. LNK: ĉapitro 68. verso 2 
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Mehdi Karimi 

Forug naskiĝis en decembro de 1935 en 

Tehrano kaj vivis preskaŭ 32 jarojn. Ĉe 16- 
jariĝo ŝi edziniĝis kaj post unu jaro naskis 
filon kies nomo estas Kamjar. 
Ŝia geedziĝo daŭris nur unu jaron kaj ŝi 
poemon kaj arton preferis al geedzeco kaj 
persiste eksedzinĝis kaj ĝis sia morto ne plu 
vizitis sian filon 

Ŝi je la 13-a de januaro de 1967 dum 
neĝado, kiel ŝi mem antaŭvidis en. siaj 
poemoj, okaze de katastrofa aŭto-akcidento en 
Tehrano mortis 

Estas restitaj kvin poemaroj ŝiaj nome: 
Kaptito, Muro, Ribelo, Alia naskiĝo, Kredu ni 
al komenco de malvarma sezono. 

Tio estis simpla biografio de Forug.Sed 
vere kiu estis Forug kaj kio estis ŝia rolo en 
poezia sfero de Irano? 

Historio de modera poezio en Irano 
havas tian firman ligon kun Forug ke oni ne 
povas ignori Forug-on kiam oni skribas pri 
poezio, literaturo kaj precipe pri virinaj 
verkaĵoj en Irano. Verki pri Forug ne eblas 
ignorante historian kondiĉon en kiu ŝi kreskis 
kaj fariĝis poetino fama ĉar Irano estas poezi- 
teritorio. — Poezio ĉi tie havas specialan 
signifon. Poezio estas filozofio kaj moralo, 
estas mistiko, estas liriko, estas riproĉo, iro: 
kaj ŝerco, estas ama epopeo aŭ amo epopea. 
Poemo estas la dua ranga libro post sankta 
libro, estas “Kaŝlinvgo”, estas Hafez'. 

Kulturo de lrano signifas ĝian poezion. 
En ĉi tiu lando neniu kampo de penso ekzistas 
en kiu poezio ne eniris kaj ne povis trovi 
tutan, kompletan esprim-manieron. En tiu ĉi 
afero poezio ne estas ilo, sed lingvo de laboro. 
Ĝi mem la laborkampon prenas kiel iu 
rimedo. 

Ferdoŭsi” per sia poemaro, kreis epopeon 

   

  

  

Tradukis: Nazi Solat 

mitan de sia patrujo kaj plue ekvivi 
lingvon de sia patrolando kaj igis sian 
verkaĵon kiel identeco de la lando. 

Pasinta poezio dum mistika poezio atingis 
sian pinton. Mistikismo kun sia religia kaj 
morala enhavo ne povis elflui skribilon ali- 
forme krom poezio, krom trapasi filtrojn de 
poet-penso kaj preni aman esprimon, krom 
atingi eltrovan etoson ene de poet-penso. 
En ĉi tia lando poemado ne estas farebla de 
ĉiuj homoj. Forug' Farroĥ-zad en ĉitia lando 
brilas. 

Samepoka art-komunumo de Irano, konas 
Forugo-n per “Alia naskiĝo” poemaro, kiu 
vere estis alia naskiĝo de Forug. Kvankam 
antaŭ tiu poemaro, ŝi verkis tri aliajn 
poemarojn nome; Kaptitulo, Muro, Ribelo kaj 
jam fariĝis fama per tiuj ĉi kajeroj. Sed per 
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    skiĝo” ŝi apartigis sin mem de siaj 
pasintaj poemoj kiujn ŝi mem plu ne 
valorigis, kaj ĉi tiel ŝi skemis novajn bordojn 
por nova poezio persa. 

Poste per alia poemaro nome “Kredu ni 
al komenco de malvarma sezono” ŝi novan 
pejzaĝon malfermis por modema poezio. 

Moderna poezio de Irano kiu komenciĝis 
per Nima, dum kelkaj dekoj da jaroj, post 
trapasi multajn bariloj kaj post luktado 
kontraŭ rezistoj tradiciaj „kulturaj kaj sociaj, 
finfine cen kvara jar-deko, prezentinte 
elstarajn poetojn same kiel Ŝamlu, Aĥavan, 
Forug, Ataŝi,... kaj dekojn da aliaj, atingis 
sian pinton blindumigan. Tamen, Forug kun 
Alia naskiĝo" kaj “Kredu ni ...”, estas unika 
vizaĝo por tiu ŝanĝo. 

Verŝajne oni ne povas heziti iomete 
priskribi pri komenco de tiu gamda ŝanĝo por 
klarigi la kielon de tiu grandioza ŝanĝo aŭ 
eklumo? dum tiu mallumega nokto de 
poezio en Irano. 

Antaŭ “Konstitucia Revolucio”, 
Irana poezio dum preskaŭ tricent jaroj 
trapasis mortigan stagnadon; ŝanĝo 
nek stile, nek lingve, nek teme, nek 
enhave....okazis. Nenio okazis krom 
malantŭeniro en esprimo, signifo, 
lingvo, formo kaj strukturo de poezio. 
La persdevena lingvo de Ferdoŭsi”, la 
glita „elokventa poeziaĵo de Sadio“, la 
flua kaj multenhava esprimado de 
Hafez' kaj emocio kune kun 
kompreno de Moŭlana” (Rumi) foriris 
de poezio de tiu longedaŭra tempo. 
Tiel lingvo de poemo plenpleniĝis de 
vort-figuraĵoj; vortoj fariĝis 
sensignifaj kaj komplikaj, poemo 

is aro da vortoj. “Lingvo ne estis II 
por esprimado, sed por rim-aranĝado 
kaj perdo de tempo”.” Poezio de tiu ĉi 
epoko “signifas laŭdadon kies rezulto 
estis kuraĝiĝo de ministroj kaj 
regantoj por diversaj kanajlaĵoj kaj 
stultaĵoj” Alivorte poezio de tiu 
tricent jaroj “ne estis utila por io krom 
flatado senfina al “Tutmonda Kaabo”? 

Komencite “Konstitucia 
Revolucio” akompaninte per nova, 
juna generacio kiu sciis okcidentajn 
lingvojn, “neologismemo kaj 

  

  

  

  

  

   

   

   

  

antaŭenir-volemo disvastiĝis kaj socia sfero 
pretiĝis por akcepto de iaj pens-manieroj”." 

Poezio de tiu tempo kiu fakte estis 
revoluaci-poezio, finfine “elektis iun lingvon 
kiu povus esti komprenata per popoloj .Do 
estis bezonata iu lingvo simpla, klara kaj 
komprenebla por ĉiuj, kiu havis nek sufiĉe da 
tempo por ornami kaj vortfarado, nek artan 
kreadon.” 

    

poezio de mova epoko naskiĝis, 
Verŝajne por tiu granda ŝanĝo en persa 

  

poezio, tia grandioza “Revolucio” estis 
bezonata. 

Nima Juŝiĝ'” kiun oni inde nomas “/a 
patro de nova persa poezio de Irano 
sian poemon sur ruinaĵoj de fanati 
malnovaj formoj de pasinta persa poezio ... 
,” Li “sukcesis trovi novan formon en persa 
poezio lingve kaj enhave poezia kaj 

   

  

revolucia!“”. Li per ŝanĝo de tradicioj formaj 

   
  

Far. de Forug 
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(ritmo kaj rimo), per sia esprimo, samtempe 
per poezia pens-maniero kaj nova enhavo, 
kreis novan poezion kies daŭrigon, kaj 
emfazon povus fari neceso de tempo.” 

Li scipovis francan lingvon kaj eble li 
ideon por rompi tradician rimon elprenis el 
derna okcidenta poezio. Sed sian 
idpunkton li prenis el sia medio, kulturo kaj 

speciala historia situacio. Inter lia vidpunkto 
kaj tiuj de liaj pasintuloj estis longega 
distanco kaj tio estis la plej grava paŝo por 
disiĝo el klasika poezio kaj fondo de 
moderna poezio. Do li subjektivan mondon 
de la malnovaj poetoj anstataŭigis per 
objektiva mondo. Tio signifas ke unua-foje 
en poezia historio de Irano, persona mondo 
kune kun objektoj, naturo kaj sociaj 
interrilatoj eniris en terenon de poemo 

Li poemis sian “Rakonto”-n'“. Ĝin ŝatis 
Ĵunaj poetoj kaj elektis ĝin; kaj ĝian lingvon 
kaj ĝian etoson romantikan. Sed li mem ne 
estis tiom facilema kaj ne iris laŭ la vojo de 
“Rakonto”. Li plu laboris dum dek aliaj jaroj 
kaj poemis “ ) kiu estis alia vojo; 
vojo de “Nova poezio Nima-a' 

Sekvantoj de “Rakonto” ankaŭ trovis 
sian lingvon kaj sendependecon. Kelkaj en 
formo de “kvaropa” poezio, aperis tre 
potencaj kaj belstilaj. Ili klopodis esprimi 
siajn korojn, maltrankvilojn,.... kaj ĉion ĉi pri 
sia simpla naturo en tiu “kvaropa” formo. Ĉi 
tiel ili plenigis poezian etoson de tiu tempo 
per romantikismo, 

Dum tiu tempo, dank' al neologismemo 
de nova meznivela grupo de popolo en socio, 
romantikismo trovis antaŭ si mem oportunon 
por esprmi sian sensaĵojn plenplene da 
kontraŭaĵoj. malgraŭ tio ke socia kaj politika 
Situacio estis tre streĉita, maltrankvila kaj 
plenplena da timo pro naciig-movado de 
nafto kaj ankaŭ kontraŭ-koloniisma batalo. 

16-jara Forug en ĉi tia etoso kreskis kaj 
prenis Ĥugilon. Ŝiaj amaj leteroj kiuj estis 
skribitaj dum tiuj tagoj diras nin kiel kaj ĝis 
kie estis ŝi amanta, sentrankvila, 
turbulentema, saĝa, klara, sincera, enkaptita, 

    

     

    

  

Ŝiaj verkoj ne lasas nin ian dubon ke ŝi 
almenaŭ estis dek jaroj antaŭ siaj samtempaj 
samranguloj edukitaj rigarde al kompreno de 
multaj punktoj. 

  

  

9 

Portreto de Forug far de ŝi mem 
La unua poemaro nome “Kaptito” 

publikiĝis en 1952. Forug per tiu ĉi poemaro 
fariĝis fama.” Famiĝo de Forug ne estis pro 
esprimo klara de seksaj kaj amaj temoj. Sed 
estis pro ŝia tono kiun aliaj poetinoj antaŭaj 
ne havis. Ĉar ili ĉiuj, eĉ en amaj poemoj aŭ 
seksaj rakontoj siaj, uzadis viran tonon kaj 
lingvon”. “ 

Vivo de juna Forug ne trapasis en kadro 
tradicia de samaĝuloj kaj samtipaj fraŭlinoj. 
Ŝi ne povis en normala kaj tradicia normo 
travivi. Ŝia libereco estis iu ŝranko en sia 
patrodomo kiun ankaŭ oni atakis. Ŝi en sia 
edz-domo ankaŭ estis sentrankvila. Ŝi tiam 
fakte estis poetino, virino kiu jam bone 
skribis kaj bone poemis. 

La medio estis kaptita per ŝiaj revoj. Ŝi 
multe legadis, pleniĝadis kaj ŝiaj superfluoj 

is poemo plenplena da virina sento. Ŝi ne 
akceptis ke ŝia poemo estis “virina” kaj ŝi 
opinis “Se mia poemo iomete havas virinan 
etoson, estas normale ĉar mi estas virino. Sed 
se iu intencas mezuri 
povas esti rigardata”. 

Post “Kaptito” kiu fakte estis “esprimo 
de kaptiteco” kaj ne arta esprimo de kapti, 
“Muro” kaj “Ribelo” ankaŭ estis publikitaj 
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OR,رو نتسز مدد هرم  
Ĉitiuj tri poemaroj, malgraŭ diferencoj 

kaj ankaŭ malgraŭ ekzisto de ne 
malkonfesebla evolu-linio el la unua ĝis la 
tria, estas rigardataj kiel unu periodo de 
poezio ŝia lingve, forme, rigarde kaj enhave. 

La poezia enhavo de tiuj tri poemaroj 
estas tiu duopa temo konata per 
romantikismo; foje estas doloro, amaro de 
vivo, malgajo, ĉagreno, morto, soleco, timo el 
morto, kaj foje estas amo, peko, volupto, 
ĝojvolemo, plezuramo, .... La lingvo de 
poemoj estas simpla, sen-ornamaĵa, 
eksplicita, plendema kaj ribela en formo de 
“kvaropa” parteto kiu estis kutima tiam. 

Rigardo de Forug en tiuj poemaroj estas 
rigardo de iu virino kiu estas batalanta 
kontraŭ vivaj personaj problemoj; la virino 
kiu estas sola, plendema, kun sens-ondoj 
patrinaj, virinaj. Enhav-linio de tiuj poemoj 
trapasas surfacon, sen ajna haltejo kaj 
pripensado. Koncize, formo de poemaro dum 
tiu intervalo malgraŭ ekspliceco, sincereco, 
ribelo kontraŭ tradicio kaj sociaj normoj kaj 
reguloj, sentimo en esprimo de temoj serioze 
prohibitaj, poezi-esence estas malfortaj kaj 
enhave estas sensemaj kaj malprofundaj . 

i daŭrigis sian vojon: “.. 
spertoj, tentoj, trapasi tempon de vagabondo 
kaj samtempe serĉado”'” ŝi eklernis manieron 
por rigardi sian mondon kaj esprimi tion. 
"Nima malfermis miajn okulojn kaj diris mi 
Rigardu! Sed rigardon mi mem ellernis."” 

Ŝi klopodis trovi novan “lingvon” aŭ 
esprim-manieron kaj samtempe trovi sian 
apartan stilon karakterizan. Ŝi ĝuste distingis 
la gravan mankon tiaman: “manko de diversaj 

vortoj”” kiuj estas konvenaj por tiama viv — 
maniero.” Ĉar nia vivo estas ŝanĝita kaj novaj 
konceptoj estas antaŭ ni kiuj aldonas por ni 
novajn sentojn kaj por esprimi tiujn sentojn ni 
bezonas novajn vortojn. Tiuj vortoj ne 
ekzistis en nia poezio antaŭe kaj pro tio 
apliko de tiuj vortoj estas tre malfacile. Mi 
klopodas enirigi tiujn vortojn en poezion kaj 
mi pensas ĉi tiu afero estas ĝusta afero. Ĉar se 
hodiaŭa poezio volas esti vivanta poezio, ĝi 

  

      

  

    

   

  

mem. 
La plej nova aspekto de Forug estas en 

“Alia Naskiĝo” kiu vere estis alia naskiĝo de 
Forug. En tiu ĉi libro la formo kaj enhavo 

estas tute alia kompare kun antaŭaj verkoj 
ŝiaj; amo plenkreskinta, emocio 
trankviliĝinta, etoso mistika estas elstaraj 
punktoj de ŝiaj verkoj en tiu libro. 

Kelkaj punktoj estas karakterizaĵoj de 
ŝiaj verkoj: sincereco, preterrigardo de fortaj 
tradiciaj bariloj, novaj vort-kombinaĵoj, .. 
Ŝi esence estis poetino sed ankaŭ estis 
interesita al aliaj art-branĉoj: Kino (Ŝia verko 
nome “La domo estas nigra” gajnis la unuan 
premion en dokumenta film-festivalo en 1964 
en Germanio), teatro (Ŝi ludis en kelkaj 
teatraĵoj kaj ankaŭ tradukis kelkajn teatrajn 
tekstojn), pentrado. 

Ŝi mallonge vivis sed ŝia vivo estis tre 
fruktodona kaj plenplena de verkaĵoj artaj. 

  

Notoj: 
1. Irana mondfama poeto (oka jarcento), oni 
nomas lin ankaŭ kaŝ-lingvulo pro lia poem-etoso 
mistika 
2. Barahani / Reza, "Oro en kupro" 
3. Irana mondfama poeto (dua jarcento) kiu 
verkis graven poemaron, nome Ŝehname kiu estis 
komplete perslingva dum penado de araba lingvo 
por regi persan lingvon 
4. Perslingve Forug signifas lumeco. 
5. Grava historia punkto de Irano, ekde kiam 
longedaŭra luktado de Iranoj por libereco prenis 
novan formon kaj post tio parlamentsistemo 
estiĝis en Irano 
6. Vidu S-an numeron de Irana Eaperantisto, 

“Floroj el "La Florejo" de Sadio" 
7. Vidu -an numeron de Irana Eaperantisto, p.4: 
“Rumi(Moŭlana), La plej Granda Mistika Poeto” 
4. Zarinkub/Hamid "Nova persa poezio pejaĵo" 
9. Oni tiel nomis la reĝo en sia flatado por esprimi 
sian sincerecon al la reĝo 
10. Nia samepoka poeto kiu havis la plej gravan 
rolon en moderna poezio de Irano 

poemo de Nima 
12. Hoghughi'Mohamad, “Nia samtempa poezio”? 
Forug kajero 
13. Poemaro de Forug Farroĥ-zad, Morvarid 
eldonejo 
14. Aaŝi Mahmud, “Tiu kiu similas al menin”/ 

Forug poemo 
15. Irana fama samepoka poeto kiu havis grava 
influon al Forug kaj ankaŭ al Irana poezio. 
16. Fama film ko 
17. Araŝ Revuo/ No.! Dua periodo/Dialogo kun 
Forug 

  

   

   

    

Perslingve pri Forug en interreto: 
htip:/Awww.forughfarrokhzad.org/ 
http://www forughfarrokhzad com/ 
 



Mekanikpupo 
Pli ol tio, ko, jes 
pli ol tio, oni povas resti silenta. 

Oni povas longajn korojn, 
per fiksrigardo kiel tiu de mortintoj, 
gapi al fumo de cigaredo, 
gapi al formo de taso, 

al senkolora Ĥor' de tapis' 
al iluzia, surmura lini. 
Oni povas rigidfingre 
fankentiri la kurtenon kaj ekvidi; 
en l'aleo pluvegas; 
infano kun buntaj kajtoj 
staras sub iu arko; 
malnova ĉaro placon malplenan 
plenbrue kaj akcelante forlasas. 

Oni povas ankoraŭ resti 
ĉe l' kurteno, sed blinda, sed surda. 

Oni povas 
per voĉo ege falsa, ege fremda 
ekkrii: “Amas mi”. 
Oni povas en venkemaj brakoj de viro 
esti bela, sana ino. 

Kun ledsimila korpo, 
kun du grandaj firmaj mamoj, 
oni povas en lito de ebriulo, frenezu! 
vagabondo 
makuli senpekecon de iu amo. 

Oni povas sagace humiligi 
ĉiun enigmon strangan. 
Oni povas okupiĝi nur pri solvado de kruc- 
vortenigmo: 
oni povas kontentigi sin nur per eltrovo de 
senutila respondo: 
jes, senutila respondo, kvin aŭ ses literojn 
Jonga! 

i IE,و۳۰« نسز مدد  

Oni povas tutan vivdaŭron surgenui 
kapklininte, piede de malvarma tomb- 
ornamaĵo. 
Oni povas vidi dion en nekonata tombo. 
Oni povas kredantiĝi per senvalora monero. 
Oni povas ade putri en ĉambretoj de 
moskeo, 
kiel legisto maljuna de pilgrim-preĝaro. 
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Oni povas kiel nulo en subtraho, adici' kaj 
multiplik' 
ĉiam estigi saman rezulton. 
Oni povas viajn okulojn en iliaj malpac- 
kokonoj 
imagi kiel butonaĉoj de malnova ŝuoparo. 
Oni povas kiel akvo elvaporiĝi en sia foser'. 

  

Oni povas honteme kaŝi belecon de 
moment” 

kiel ekfoton nigrablankan ridigan 
en la fundon de la kesto. 
Oni povas en tago-kadron malplenrestintan 
pendigi bildon de kondamnito, venkir, aŭ 
krucumito. 
Oni povas kovri truon de la muro per 
portretoj, 
oni povas unuiĝi kun pli absurdaj bildaroj. 

Oni povas esti kiel mekanikpupoj 
kaj tra vitra okulparo, vidadi mondon la 
sian. 
Oni povas ene de kesto drapumita 
kun korpo pajloplenigita 
Jongajn jarojn dormegadi inter tuloj kaj 
brilaĵetoj. 
Oni povas per ĉiu premo diboĉema de iu 
mano 
senkaŭze ekkrii kaj diri; 
“Ho, tre feliĉa estas 
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Vento kunportos nin” 

En eta nokto mia, sopire 
Vento rendevuas arb-foliojn, 
En eta nokto mia estas angoro de detruo. 

Aŭskultu! 
Ĉu vi aŭdas blovon de mallumo, 

Mi rigardas al ĉi feliĉo fremde, 
Mi kutimas al mia malespero. 

Aŭskultu! 
Ĉu vi aŭdas blovon de mallumo. 

Tra nokto nun io trapasas, 
Luno ruĝas kaj maltrankvilas 
Kaj sur ĉi tegmento kie daŭre estas timo de 
disfalo 
Nuboj, kiel amaso da funebrantoj 
Kvazaŭ la momenton de pluvo atendas. 

Unu momento, 
Kaj poste, nenio. 
Malantaŭ ĉi fenestro, nokto tremantas 

Kaj la ter" 
Haltantas rotacion, 
Malantaŭ ĉi fenestro iu nedifinita 
Maltrankvilas pri mi kaj vi. 

Ho! tutkorpe verda, 
iajn manojn kiel rememoraĵojn 

brulantajn, metu en miajn amantajn manojn 
Kaj viajn lipojn kiel percepton varman pro 
ekzisto 
Al karesoj de miaj lipoj amantaj deponu! 

  

Vento kunportos nin kun si mem, 
Vento kunportos nin kun si mem. 

“Fama filmo de Abbas Kiarostami, renoma irana 
reĝisoro estas inspirita de kaj samnoma kun tiu ĉi 
poemo. La scenaron kunverkis li kaj s-ro Mahmud 
Ajdin. 

Al ŝi pardonu 

Al ŝi pardonu, 
Al ŝi kiu fojfoje 
Dolaran ligon de ŝia ekzisto 
Kun stagnaj akvoj 
Kaj malplenaj truoj forgesas 
Kaj stulte pensas 
Keŝi havas la rajton vivi. 

Al ŝi pardomu, 
Al indiferenta kolero de bildo 
Kiu fora deziro de movo 
En ŝiaj paperaj okuloj likvidiŝas. 

Al ŝi pardonu, 
Al ŝi tra kies tuta ĉerko 
Fluo ruĝa de luno trapasas 
Kaj malserenaj odoroj de !' nokto 
Dormon miljaran de ŝia korpo 
Senordigas. 

Al ŝi pardonu, 
Al ŝi kiu ene estas dispartigita 
Sed ankoraŭ ŝiaj okul-haŭto pro imagante 
Jumerojn brulas 
Kaj senutilaj hararoj ŝiaj 
Senespere pro penetro de amaj spiroj 
tremas. 

Ho! loĝantaro de simpla lando de feliĉo, 
Ho! kunuloj de malfermitaj fenestroj dum 
pluvo, 
Al ŝi pardonu, 
Al ŝi pardonu, 
Ĉar ŝi estas ravita, 
Ĉar radikoj de via fruktodona ekzisto 
En grundoj de ŝia fremdeco sapeas 
Kaj ŝian kredeman koron 
Per frapoj malicaj de sopir" 
En angulo de ŝia brusto ŝveligas. 

Tradukis: Nazi Solat 
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Li min kondukis en roz-ĝardenon 

 Kaj en mallumo ۳ LO 1 منمز طقحمز, 1م تسعصقز

 Lento و
 1 ی

Ho kolomboj paralizitaj Ŝ 
Ho senspertaj menopaŭz-arboj, ho LONGESO 
Sub mia koro kaj funde demia ka ZULU 
Rozeto ekkreskas 

prio 

Ruĝa 

Kiel flago en 

La tago de reviviĝo 

Oh mi Wu مس 

Tradukis: Fariba N.Maĝd  
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Hamid Mosaddeg (1938-1998), mem tre 
renoma poeto de nutempa Irano, en sia 
poemlibro nomata Az Ĝodaiha, tio estas “Pri 
la disiĝoj”, nostalgie poemas ankaŭ pri 
Forug. Nomo de lia poemaro, plejeble aludas 
al la komencaj versoj de la Masnavio, la 
verkego de Moŭlana, okcidente fama je Rumi 
(1207-1273): 
“Aŭskultu al kan', kiel rakontas 
Ĉar pri la disiĝoj ĝi ja plendas: 
“Ekde oni elkanejigis min 
mia-krie lamentis vir", virin” 

   

Multaj rigardas al tiu ĉi enkonduka 
poemo de Rumio al Masnavio kiel la koncizo 
de la tuta ses-voluma verko volumena. Eble 
la kano simbolas Rumion mem, kiel hom(ar) 
on kiu disigite de sia spirituala memo, el sia 
originala hejmo, venis/falis en ĉi mondon 
fremde materialan, kaj lamentige prilplendas 
la disiĝon kaj sopirege deziras reiron al sia 
mem(ej)o. En la kanejon, ankaŭ Hamid aliĝis 
al Forug kelkajn jarojn antaŭe. 

Jen traduko de la poemo de Hamid pri 
Forug: 

Tiun mia koro sopiras 
Kiu alportis honestan sunon 
Kiel gaston al la floroj de ĝarden” 
Kaj donadis al la ventoj 

- sian longan hararon 
Kaj donacis al la akvo 

siajn blankajn manojn 

Tiun mia koro sopiras 
Kiu gapigis siajn belajn okulojn 
Al la blua fundo de la maro inversa 

Kaj kiu kantis kiel la birdoj ĝojajn 
poemojn 

Tiun mia koro sopiras 
Kies koro tristiĝis pro la mia 
kiel senpeka infano 
Kaj donacis l afablon 

-al mi 

Tiun mia koro sopiras 
Kiu kuniris plej norden kun mi la 
nordon 
Kaj kunestis plej sude kun mi la 
sudon 
Kiu restis sene de mi 
Kiu ne estas kune kun mi 
Kiu ... 

- sufiĉas, sufiĉas jam 

Tradukis: A-R. Mamduhi 

Fonto: Mosaddez, Hamid. 4: Godaiha (Pri la 
Disiĝoj), 3a eld, Tehrano: Amir-Kabir, 1982, (la eld. 
1979),95 p.. p47-8 

  

 



  

Al Forug, la Unua 
Mi ne konis aliulinon 

Kiu sin kantis tiel sen limo 
Vi estis l' unua virino 
Parolanta pri ĉio 
Vi ne rekonis la baregojn 
Kiuj katenis eĉ la virojn 
Tiel kiel mi memoras 
Unue vi estis kaptito" 
Ne permesata fari ion 
Tedan tempon vi suferis 
Ĉar estis malantaŭ muroj” 
Tie ĉiam estis distanco 
- Kiel vi poste malkaŝis - 
Inter fenestro kaj vido' 
Tamen saman tempon en vin 
Kolektiĝis ia protest” 
Sekve vi ekis ribelon“ 
Kontraŭ ĉio malliberiga 
Malgraŭ ĉio kredita 
Vi iris al gelepruloj 
Kaj montris ke l' domo nigras" 
Certe multon kostis al vi 
Naĝado kontraŭ fluo 
Sed la premoj vin fortigis 
Tiel vi ekrenaskiĝis“ 
Elkrovinta vian memon 
Nun tre saĝa kaj matura 
Vi jam ĉion superrigardis 
Sed ve, ĉar kion vi ekvidis 
Kredigis vin al vintro 
Frida sezon ' vin ĉirkaŭis“ 
Kiel virinon solrestintan 

Ĉe amara ekkompreno de poluciita estado? 
Se akcidento vin ne forrabus” 
Kien vi antaŭenirus? 
(Ĉu estis vere akcident'? 
Aŭ nur post la senesperiĝo 
Aŭ eble ia seniluziiĝo 
Vi jam estis delasinta 
Vin al ajno kaj fatal'? 
Vere tio sciindus 

Saman emon mi ĉiam sentas 
Rilate al Alber Kamo“ 
Kiu junaĝe foren flugis 
Ankaŭ lin eble absurdo 
Foren portis el la mondo 
Absurdo devena de ekzistencial” 
Lim trairis malfortigunte 
Do eblas ankaŭ lia akciden' 
Estis ago de nekonscienc” 
Kvankam mallonge vivis vi 
Sed via vivo jam ĝuis larĝon 

     

  

   

  

(PAN dmo pa mama VOLE 
Vi ĉion spertis de frua aĝ“ 
Vi trapasis de etap' al etap' 
Ekzistas multaj kiuj aĝegis 
Sed ankoraŭ foje ne povis 
Vidi l' ĝardenon tra la tru” 
kombi la hararon kontraŭ la vent', 
Aŭ sur l' glasoj fari dancadon 
Neniam ilin forportos la vent? 
Ne iam ili kuraĝis imagi 
Al iu la malpacajn okulojn 
Kiel malnovajn ŝu-butonaĉojn!"" 
Ĉiuokaze vi forflugis 
Dum sezono de l' frostad"" 
Kiam ankoraŭ via voĉo 
Pri l' frosto ne sonintis? 
Kiam ankoraŭ vi ne renkontis 
Primaveron post la vintr” 
Vi foriris sed restigis 
Post vi vojon daŭrigindan 
Por posteuloj pluprogresi 
Kaj proksimigi al si la memojn 
Tion vi faris ne nur por inoj 
Sed por ĉiuj liberemuloj 

De: Asad Mahbub 
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 ”!Irano? Vi ŝercas“ 

Tiel kaj simile homoj reagis kiam mi 
informis ilin pri mia plano viziti landon kiun 
multaj el miaj samlandanoj en Germanio nur 
konas el la novaĵoj (kaj kiel konate: „nur 
malbonaj novaĵoj estas bonaj novaĵoj“). Mi 
supozas ke la plimulto de miaj samlandanoj 
eĉ ne scias lokigi Iranon sur mapo. 

La vojaĝplano jam longe okupis lokon en 
mia kapo, kaj ĝi pli kaj pli konkretiĝis — ĝis 
antaŭ kvar jaroj mi finfine realigis ĝin. 
Ankoraŭ hodiaŭ mi ofe pensas pri tiuj du 
neforgeseblaj semajnoj en lando kiu tiel 
malsimilas al la bildo, kiun eĉ mi havis pri ĝi. 

  

Multe pli bone ol antaŭe mi nun 

komprenas la hejmsopiron de miaj . 
iranaj geamikoj en Germanio, kiuj 
trovis ĉi tie tute malsamajn 
kondiĉojn. 

Mi ne volas rakonti pri la vidindaĵoj de la 
lando (kiujn la iranaj legantoj de ĉi-artikolo 
konas multe pli bone ol mi), sed memori 
kelkajn el miaj personaj spertoj kun la homoj, 
en komparo kun tio kion germanoj laŭ mia 
sperto scias pri tiu parto de la mondo. 

Nu, unue mi devas — kun honto kaj 
respekto — diri ke la scio de ordinaraj irananoj 
pri mia lando estas ĝenerale multe pli bona ol 
inverse. Demandante kelkajn germanojn kion 
fakte ili scias pri Irano mi ricevis la jenajn 
respondojn: 
e Irano estas araba lando (!) 

Irano estas danĝera lando por vojaĝantoj 
La homoj tie estas radikalaj islamanoj 
La reĝimo apogas terorismon 
La ĉefurbo estas Tehrano 
Irano estas evolua lando 
Virinoj estas subpremataj en Irano 
Okazis revolucio tie antaŭ dudek jaroj 

Ŝu ne estas milito tie? o
.
»
 

Martin Markarian 

Nur kelkaj el miaj amikoj estis pli bone 
informitaj pri la lando. Neniu tamen sciis 
ekzemple kiu estis Hafez, kiu estas la nuna 
ŝtatestro, kiom granda la lando estas, kaj 
simile. 

La plej multaj homoj surstrate en Irano, 
kun kiuj mi sukcesis iom komuniki volonte 
elŝutis sian scion pri Germanio. Kaj kutime 
mi renkontis altestimon. Iom mirita mi trovis 
la fakton ke kelkaj kiujn mi renkontis ankaŭ 
laŭdis Hitler kaj lian politikon. Eĉ pli multaj 
ŝajnis konvinkitaj de la historie certe 
malĝusta- fakto ke estas iu speciala 
prahistoria ligo inter la germana kaj irana 
popolo. Mi kredas ke tiu historia falsaĵo 
ŝuldiĝas al la nacisocialisma koncepto pri 
“arja” deveno de la germana popolo. Kaj la 
propagando dum la dua mondmilito emfazis 

    

 



  

tion en Irano ĉar Hitler volis havi influon en 
tiu parto de la mondo (vidu la stacidomon de 
Tehrano). 

Mi tre ĝojis pri la fakto ke preskaŭ ĉiuj 
irananoj jam almenaŭ aŭdis la nomon de la 
germana verkisto Goethe, kaj multaj eĉ legis 
ion de li (kontraste al multaj germanoj). 

La por mi plej memorinda sperto de la 
vojaĝo estis tamen la nekredebla gastamo de 
la irananoj. Antaŭ Irano mi vizitis jam ĉirkaŭ 
50 aliajn landojn de la mondo, sed povas sen 
ajna troigo konstati, ke tiel bonvena mi 
neniam antaŭe sentiĝis. Tio kompreneble 
speciale validas por mia nepre menciinda 

esperas gastiganto Hamzeh Shafice 
(pardonu Hamzeh, mi ne povis ne mencii 
vian nomon), ĉe kiu mi restadis en Tehrano, 
kaj ĉe kies familio mi sentis min preskaŭ kiel 
familiano. Sed ankaŭ dum mia vojaĝado mi — 
fremdulo — estis plurfoje invitita al privataj 
domoj, kvankam pro tempomanko mi ne 
havis ŝancon akcepti tion. Eble tio parte 

      

TAJ daj md maa OA”, 

ŝuldiĝas al la fakto ke preskaŭ ne estas 
turistoj en Irano, sed mi kredas ke grandparte 
la gastamo estas ankaŭ tradicia afero. 

Mi lernis ke la rolo de religio kaj la 
influo de la ŝtataj instancoj estas tre malsamaj 
ol de ekstere perceptitaj. Ankaŭ la familiaj 
rilatoj de irananoj aperas al mi nun en tute 
alia lumo. Speciale impresis min la sento de 
komuneco en relative grandaj familiaj kadroj, 
la humoro de la homoj kaj ilia amo por 
infanoj. Multe pli bone ol antaŭe mi nun 
komprenas la hejmsopiron de miaj iranaj 
geamikoj en Germanio, kiuj trovis ĉi tie tute 
malsamajn kondiĉojn. 

Intertempe mi fariĝis patro, kio iom 
limigas miajn vojaĝajn dezirojn, sed mi 
certas ke mi denove vizitos tiun belan, 
kulture kaj home riĉan landon. Iranaj 
esperantistoj estos ĉiam tre bonvenaj ĉe mi 
kaj mia familio, kaj mi certe provos iel 
reciproki la gastamon kiun mi spertis en ilia 
lando. 

    

  

  

Atentu la brik-pecon ! 
Tutage riĉulo en sia nova multe-kosta aŭto tro 

rapide pasis maltumultan straton. Subite knabeto 
Ĵetis brik-pecon al li de inter du parkitaj aŭtoj 

sur la strat-flanko. La brik-peco koliziis la aŭton. 
La riĉulo haltigis sian aŭton kaj rapide elaŭtiĝis 
kaj vidis ke lia aŭto multe damaĝiĝis. Li iris al la 
knabeto kaj skoldis lin. La knabeto plorinte kaj 
klopodinte povis finfine altiri la atenton de la 
riĉulo al la trotuaro, kie sia frato paraplegia estis 

  

strato estas maltumulta kaj malofte iu pasas tra 
ĝi. Mia pliaĝa frato estas falinta je sia rulseĝo sur 

la grundon kaj mi ne has 
levi lin. Por haltigi vin mi neeviteble uzis tiun 
brik-pecon. La riĉulo tre malgajiĝis kaj pardon- 
petis de la knabeto. Li levis la fraton de la kna- 

is sufiĉan forton por 

  

„Said Borhani estas aktiva e-isto en beto kaj eksidigis lin sur la rulseĝon kaj eniĝis en Maŝhada, Li lemis E-on pere de sian multekostan aŭton kaj malrapide ekdaŭrigis koresponda E-kurso de Irana E-Centro 
kaj tuj fariĝis unu el la plej aktivaj 
samideanoj en la oriento de Irano. 

sian vojon. 
"En vivo ne veturu tiel rapide ke aliuloj neevite- 

Said estas ĉefmotoro de la projekto — ble ĵetu brik-pecon al vi por altiri vian atenton !" "Lingvo de Paco" kaj sekve de lia Dio flustras en niajn animojn kaj parolas al penado la projekto brile sukcesis. niaj koroj. Sed kelktempe kiam ni ne havas tem- Fininte sian studadon pri matematiko li 
jam interesiĝis al angla tradukado kaj nun studas ĝin en Mashad-universitato 

pon por aŭskulti, li neeviteble ĵetas brik-pecon al 
ni. Ni havas aŭtoriton aŭskulti aŭ ne ! 

Said Borhani 
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Ŝima forpasis. Ne post lor 
kaj rutina vivado, sed en la aĝo, 
diras "l de 1” juneco" 
ne povis 'kredi ŝia edzo, nek l 
kaj ankaŭ 'he la kelkjaraĝa filineto de 
kiu krome ne povis tion kompreni. Tame 
efektive tio Jam okazis kaj tio signifi 
Ŝima plu ne vidiĝis en sia hejmo, ŝi plu 
povis ridi, kaj ŝi 
pri ordinaraj dezi 
homoj. Alivorte, ŝi 
bezoneco”, | stato, 
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= kia afaĝila amikino! 
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neniam la duĝn-patrino 
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pi kolekti familiajn fotoj 
ĉirkaŭe. Ŝi ŝatis Vidi 

" Aliulo diris: Ne nur ŝi 
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TAT Gaj 

Stonoj el 
"La Stonejo” de Sadio 
En la dua parto, vi trovas kelkajn rakontoj el 
diversaj. ĉapitroj de la libro Golestan 
(Florejo) de la granda persa poeto Sadio. 

x 

Lokman-on oni demandis: " De kiu vi 
lernis ĝentilecon? " Li respondis: " De 
kondutantoj laŭ malĝentileco; mi evitis 
fari tiujn iliajn agojn Kiuj ne konformis al 
la deco." 

Por inteligentul' ne ekzistas, 
Senprofita ŝerco aŭ babilo, 
Sed cent filozofiaj ĉapitroj, 
AL sensciulo ŝajnas ludilo. 

x 
Mi aŭdis saĝulon dirantan: “Neniel iu 

sian malsaĝecon konfesas, krom se li 
ekparolas dum alia parolas kaj ankoraŭ ne 
ĉesas.” 

Parolo havas komencon kaj morton, 
Ne venigu inter parolo vorton, 
Ne ekdiras homo inteligenta 
Kiam alia estas malsilenta. 

x 
la plej glora kaj la plej valora, vidas kaj toleras sed najbaro ne vidas kaj 

koleras. 

  

Ni rifuĝas al Alah', se homoj estus sekret- 
neniun lasus trankvila kaj komforta la aliaj. 

= 

  

Estas rakontite pri preĝemulo 
ĉiuvespere amase manĝanta kaj poste ĝismatene preĝanta. Piulo informiĝis kaj 
diris: “Se li manĝus duonpanon kaj poste iĝus dorma, tio estus multe pli norma.” 

  

Senigu l' internon je manĝaĵoj 
Por enlumigi ĝin je sciencoj, 
Vi estas plena ĝis via nazo, 
Tial vi malplenas de sciencoj. 

x 
les bela edzino mortis kaj laŭtradicie 

ŝia maljuna patrino lia-hejme restis. 
Kunparolon kun ŝi li devis akcepti kaj 
kontakton kun ŝi li ne povis eviti, ĝis aro 
da amikoj venis por lin viziti. 
Unu el ili demandis: ”Kiel vi fartas dum la 
foresto de via karulino?” 
Li respondis: “Ne vidi edzinon por mi ne 
estas tiom malagrabla kiom vidi ŝian 
patrinon!” 

    

  

Restis dorno kaj forpreniĝis floro, 
Restis serpent” kaj rabiĝis trezoro. 

= 
Ag-plenumado en pacienco kuŝas kaj 
hastemulo nur fuŝas. 

Jam en dezerto mi mem estis vidanta, 
Ke rapidantan devancis malrapidanta, 
Rapidan ĉevalon galopo faris febla, 
Mala kamelo ankoraŭ estis rajdebla. 

x 

Tradukis: D-ro Kejhan Saĵjadpur 

Maŭzoleo de Sadio en urbo Ŝirazo     
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Libro-Prezento 
“La Bona Lingvo” de Claude Piron 
Vieno: IEM, 1997 (2-a eld.), 109 p. 

Certe laŭ ni Esperantistoj, Esperanto 
estas bona lingvo, eĉ la nura bona lingvo, sed 
ĉu vi iam pensis pri la kialoj. Laŭ vi, kiuj 
estas entute la kriterioj por iu lingvo esti 
bona? 

En tiu ĉi libro Claude Piron klarigas pri 
tiuj kriterioj laŭ sia vidpunkto. Eblas ke en 
kelkaj punktoj vi ne konsentas kun lia opinio, 
sed ĝenerale li pravas kiam li de ĉiuj flankoj 
rigardas al la lingvo kaj eĉ helpas al nia 
konscio trakti la lingvon laŭ la originala 
metodo de vortfarado. La plej akra parto de la 
libro estas kiam Piron kritikas la francan 
kutimon pri neologismo kaj montras al la 
leganto ke ni povas esprimi eĉ la plej 
komplikajn sentojn pere de simpla 
vortprovizo de origina Zamenhofa propono. 
La libro ne nur helpas pri la diversaj kriterioj 
laŭ kiuj ni povas nomi Esperanton la bona 

gvo, sed ĝi ankaŭ donas ian pli profundan 
rigardon al la maniero ni povas enkonduki 
novajn vortojn en Esperanton. 

  

Kio estas mi? 

Ho! mi estas via vivo 
Mi estas vi mem, kiam vi serĉas min 
Mi estas en vi, kiam vi sentas min 
Mi estas via varmo, kiam vi hontas 
Mi estas via malamo, kiam donacas min 
Trovu min! 

Said Isavipur 

Esperantigis: Anahita Karam-Nejad 

“Originala Verkaro”, L.L.Zamenhof 
Komp. J.Dietterle, Osaka: Oriental-Libro, 
1983, 604 p. 
“Originala Verkaro” estas libro de 
Zamenhofaĵoj, ne la tuto de liaj verkoj, sed 
nur eseoj, leteroj kaj paroladoj. En tiu ĉi libro 
oni povas kompreni la etoson de la komencaj 
jaroj de la ekzisto de nia lingvo. La leganto 
konfrontas diversajn proponojn kaj solvojn al 
diversaj problemoj de la infaneco de la 
lingvo. Kian persiston havis Zamenhof kaj 
kiel simple li klopodis kontentigi diversajn 
homojn kiuj eĉ ne sciis pri liaj celo kaj 
idealoj. Por mi la plej interesa parto estis la 
letero kiun Zamenhof skribis en la jaro 1915 
post la ekiĝo de la unua mondmilito, al la 
diplomatoj kaj tie rekomendis al diplomatoj 
kiel agi rilate al diversaj landoj kaj landlimoj. 
En tiu ĉi letero ni klare vidas lian 
antaŭviditan ordon de Europa Unio, la ideo 
kiu nun iras al realeco. 

Oni povas multon skribi pri ĉiuj paĝoj de 
la libro, sed estas pli bone mem legi ĝin kaj 
mi rekomendas al ĉiuj Esperantistoj certe legi 
tiun ĉi gravan verkon kiu montras multajn 
angulojn de la historio de nia bona lingvo. 

Kanto de Silento 

La nuboj 
En plorema rigardo de duonmorta suno 
Marŝante 
Iras sur la paŝejon de la ĉielo 
Kaj min 
Soligas en tiu ĉi lando nenieca kun 
trankvilo de via revo 
Kaj mi akceptemos ĉi tiun amon 
En tiu tempo 
Kiam fingroj de via rigardo, disfaligas 
silenton de iluzi” 
Kaj min, sidante sur la flugiloj de kolomboj 
de dezirego, 
Flugigas al vi! 
Mi fuĝas de mia fiasko en tiun ĉi tombon de 
silento 
Kvankam 
"La kanto de silento estas bela". 

Behrang Jagubi 
Hamid Reza Kabiri 

  

Esperantigis: 
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 ۱۳۸۲ نتسز مشف هرمش

Dorfak Pinto 
Rostam Mohammadi 

  

La profunda blanka valo kiu estas 
ĉirkaŭita per belaj rokaĵoj kaj blankaj 
burĝonoj de olivarbojo, kiu aŭtune allogas 
multajn vizitantojn pro siaj sanktaj olivoj, 
sendube estas unu el la plej belaj vidindaĵoj 
de Gilan-provinco en nordo de Irano. Tiu 
provinco havas multajn historiajn kaj 
antikvajn konstruaĵojn kaj monumentojn, kiel 
'Ĝam-e Marlik, Rudĥan fortreso..... 

En tiu montara regiono kun bona vetero 
kaj densa arbaro de diversaj arboj, kiel fago, 
kiam oni trapasas Sepidrud ponton, antaŭ 
Luje vilaĝo kaj monumentoj de tiu regiono, 
dekstere de la vojo aperas iu montopinto, 
kiun maljunuloj nomas Dalfak, kies signifo 
estis “La Aglejo”. Nuntempe ĝi nomiĝas 
Dorfak. Jen ĝia geografia situacio: 
longitudo: 49? 24! 30", latitudo: 38? 48' 30". 

     

  

La antaŭa nomo ne ekestis senkiale: 
Dorfak enhavas “ujon” kies vasteco estas pli 
ol3x10 me. 

En tiu “ujo” ekzistas glacia kavo en kiu 
rapidflugaj agloj havas siajn nestojn. Tiu 
pinto dum la jaro estas grimpata per multaj 
montgrimpantoj de tuta Irano kaj dum 
kunveno de grimpantoj Ĉirkaŭ enirejo de la 
kavo oni povas aŭdi kriojn de la agloj 
La alteco de Dorfak pinto estas 2705 metroj 
kaj ĝi havas tri famajn pint-punktojn; 
nordan, nord-okcidenta kaj sudokcidentan. 
La pintoj estas videblaj kun malgranda 
distanco inter ili 

Deklivaĵoj sudaj kaj nordokcidentaj estas 
kovritaj per arboj kaj fontoj, 
Dorfak. pinto havas enirejon vulkanan kies 

  

Tradukis: Nazi Solat 

              

      

    

   

nomo estas “glacia kavo”. Kelkaj profundaj 
aperturoj ekzistas en Dorfak kavo. Trapaso de 
tiuj aperturoj bezonas teknikajn grimp- 
rimedojn. 

Orienta, norda kaj nordokcidenta 
deklivaĵoj estas tre belaj kaj ties grimpado 
estas tre malfacila. En norda deklivaĵo, 
regiono de papavetoj kun folioj grandaj kaj 
ruĝaj estas tre bela kaj vidinda. De sur la 
pinto oni povus bone vidi pintojn de 
Samamus, Ĥamenĉal, Poŝtekuh, kaj 
Asmansara, kiuj konsistigas aliajn vidindajn 
pintojn de la regiono. 

Ekzistas multaj vojoj por atingi sur 
Dorfak- pinto: = 
l- Rostam Abad, ŜirKuh-vilaĝo, Larne, 
Ĉurkabin/Labikenar, Ĝejruni,Paneŝ (7 horoj) 
2- Raĝeun-vilaĝo, Ĉurkabin, Ĝejruni (5 

horoj ) - 3- Dafraz, Deladar, Pitordol, Barzeĥani (5.5 
ĥoroj) 
4- Divraŝ, Palang Kul, Labikenar, 
nordokcidenta deklivaĵo, Paneŝ fonto 
(6 horoj) 
5- Sidaŝat, Daŝteban (4 horoj) 
6- Sidaŝi, Maadan Sang, Siah Daŝtbon, 
Sinero dare, Arboagol, Arbonab, 

Kabk-hani(6 horoj) 
7- Sibon-e Amarlu, Ŝiah Daŝtbon (6 horoj) 
8- Ŝahidan, Arbonab (5 horoj) „ 
9- Rudsara, Kordesara, Kafarĥani, Aŝtenif (6 
horoj) 

Kompreneble grimpi laŭ tiuj vojoj 
bezonas lokajn gvidantojn. 

lomete sub la pinto estas bela kavo de 
Nurĉeŝme kaj Sefidab fonto kies akvo fluas 

kiel rivero kaj akvplenigas la ejojn por 
fiŝkultivado malsupre. 

La konvena ejo por tendumado, ĉe 
ŝtonaj domoj survoje de Dorfak (unua 
vojo) nomiĝas Larene kiu estas unika, tre 
bela montara kaj arbara regiono, kaj 
malofte oni povus vidi alian similan lokon 
en Irano. 

  

   

      

   

    
   

      

   

      

     

   

    

    

     

   
La plej konvena tempo por grimpado 

laŭ la 8-a vojo estas dum la dua monato 
laŭ irana kalendaro kio estas dum aprilo. 
Dum la oka monato aŭ oktobro la plej 
bona vojo estas la unua. Ne fogesu alporti 
botojn kaj akvoimunajn vestaĵojn. 
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Afganaj Fragmentoj 
Dank al projekto “Lingvo de Paco” nun Esperanton parolas ankaŭ afganoj! 

Kaj ili jam komencis movadumi 

Jen kelkaj fragmentoj el la raporto de 
Afganaj E-istinoj. Tiuj ĉi fragmentoj 
espereble inspiros la mondan samideanaron 
kontribui al disvastigado de nia afero inter 
la entuziasmaj afganoj: 

En la jaro 1380 p.H., te. 2001 p.K., la 
projekto Lingvo de Paco por instruado de 
Esperanto lingvo al afganaj elmigrintoj en 
Maŝhado, kun helpo de Irana Esperanto 
Centro (IEC, aŭ Sabzandiŝan) kaj kun 
instruado de s-ro Borhani, komencis la 
laboron. Kaj ankaŭ la Movado de Afganaj 
Virinoj subtenis la projekton. 

Afganoj entuziasme bonvenigis la 
kursojn ... kaj en la elementa klaso printempa 
partoprenis ĉ. 70. personoj. Somere. alia 
elementa kurso en alia lemejo sed ankoraŭ 
kun instruado de s-ro Borhani okazis. 

Post tiuj ĉi du kursoj, IEC proponis al 
plej entuziasmaj lernintoj estigi E-klubon por 
la afgana nacio. ... En 19a de majo 2003 
(la klubo) oficiale malfermiĝis. Ni estis 
invitintaj afganaj konsulejanojn, nombron 
da afganaj institucianoj en Maŝhado, ke 
bedaŭrinde ĉiu el ili ial ne partoprenis 
Mesaĝoj de prezidantoj de UEA kaj IEC 
legiĝis ... Antaŭ la malfermo ni estis 
enskribintaj 50 personojn (por nova kurso), 

  

  

kaj informinte IECon pri tio, ... ili sendis al 
mi ĉ. 50 librojn kaj nombron da E-broŝuroj 
kaj ... ili certigis ke ili sendos al ni 
instruiston. Tamen ial la instruisto ne sendiĝis 
al ni. ... du el la afganaj ekslernantoj akceptis 
instrui ... ĝis kiam IEC-instruisto venu. 

Sed, post la malfermo niaj problemoj 
komenciĝis. Ĉiutage granda nombro da 

enskriboj, kio altigis la nombron de la 
lernontoj al 100 kaj ĉ. alia 100 enskribiĝis por 
la posta kurso ... Nun mi disponis nur 50 
librojn. Kaj la lernantoj (por ĉiu klaso) 
estis 100. Ni decidis (ĉiufoje) disdoni la 
librojn en la klaso kaj fine kolekti ilin, tio 
estis tre malfacila laboro, sed ankoraŭ unu 
«l la plej grandaj malfacilaĵoj por ni estis 
tio ke la Movado de Afganaj Virinoj sekve 
de siaj multaj malfacilaĵoj plu ne povis 
subteni nin, kaj donis al ni nur kelktagan 
tempon por ke ni trovu novan lokon por 
nia klubo, sed nin, kiuj ĉiuj estis junaj, 
neniu pretis subteni, krom pro nesaĝaj 
kialoj, kiujn ni ne povis akcepti... 

Kaj fine, ni plej dankas al UEA, pro ilia 
gratulmesaĝo, al IEC pro ilia subteno kaj al 
s-ro Borhani, nia estimata majstro... 

      

   

(Eino) Diana Karimi 

S-ino —Tereza Kapista 
dum decembro 2003 kiel 
UEA komisiito, dum 10- 
tagoj starigis en 
Maŝhado = specialajn 
kursojn por — afganaj 
gejunuloj kaj pli 
profundigis ilian lingv 
kapablon kio dankal s- 
ro Said Borhani realiĝis. 
Jen s-ino Tereza Kapista 
kun siaj lernantinoj en 
la Afgana Virina Asocio 
kie okzis la E-kursoj. 
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Poeto de la laborkampo 
Kompilis: Golam Reza Azarhuŝang    

S-ro Abdolrahman Zokai, naskiĝis en la 1953 en — Sunon, 
urbo Hamedan. Lia familio ne estis riĉa kaj li de — Dancas 
infaneco devis labori. Do, li ne iris al la lernejo. — Laŭ muziko de ŝtormo 
Kiam li iomete kreskis, migris al Tehrano (la — Kaj restas 
ĉefurbo) kaj kiel infanlaboristo laboris en Ene de la montlando. 
diversaj eldonejoj. Tiam li havis grandan deziron — En vintroj, 
por ke ne plu resti senalfabeta. Li eniris al — De mia lando 
Vesper-lernejo kaj pasigis kelkajn klasojn. Sed li — Burĝonas la floroj. 
entuziasme legis diversajn librojn, kaj poste 
fariĝis aktiva sindikatisto. Li en la 1979 edziĝis — Refuĝintoj 
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kaj nun havas du gefilojn. Kiam mi vidis 
En la 1996 lia unua libro aperis, nomata — Milojn da elmigrantaj 
"Neĝulo”, kiu estis rakonto por infanoj. vaguloj, 

  

Liaj aliaj libroj por infanoj estas: "Maltrankvila — Ne plu bela estis por mi, 
] kaj krajono" (1998), — Birdaj transmigradoj. 
"Fiera leono" (1998) kaj kolektivaj notoj de — Grandeco de globteremo, 
Afganaj. infanoj, kiuj elmigiris al Irano, nomata — Fariĝis malgranda, 
“Reva deziro", tre interesa libro pri malfacilaĵoj — Malhela, 
kaj deziroj de afgan-infanoj, kiuj estas for de sia — Kaj malgaja. 
patrolando. 

Liaj senrimaj poemoj ankaŭ estas: "Naskiĝo = Lumoj 
en dornejo”(1976), "Maltrankvila mondo" (1998) — Mia koro, 
kaj "Vento kaj pluvo” (2000). Oh, 
Sero. Abolrahman Zokai jam laboras kiel Kiel enuis. 
eldonisto. Li ankaŭ estas eldonisto de nia revuo " — Neonoj 

  

  

  

IRANA ESPERANTISTO" kaj ŝatas Esperanton. —Neonoj, 
Kiuj nokte kaj tage, 

Jen kvin tradukitiaj poemoj de li Brilas ĉiam, 
Estas eternaj miraĝoj. 

Espero En interkuraciĝpunktoj, 
“Kiel mi donu esperon al vi? Estas trafiklampoj, 
Gajo estas evento Kiuj permesas trapason, 
Malgajo estas kutimo. AI la homoj. 
Paco estas evento 
Milito estas kutimo. Bruojn, 
Libereco estas evento Manĝas la motoroj. 
Despotismo estas kutimo. Kapturniĝon, 

Faras la antenoj, 
Kiel mi donu esperon al vi? Kaj grizaj nuboj, 
Frukton de arbo Entiras al si mem, Hazarde ricevas infano. la subon. 
Grundon de Dio 
Hazarde ricevas la homo, Serĉado 
Kaj koston de la laboro Estas tre multaj homoj, 
Hazarde ricevas laboristo. Kiuj grandegajn leĝo-librojn, Kiel mi donu esperon al vi? Parkerigas simple, 
Diri kaj vivi Kaj rigardas tra muro kaj pordo, Estas evento Rigadas al ĉiuj vizaĝoj, Silento kaj morto Serĉante iun akuz Estas kutimo. 

La homoj, 
Floroj Forgesas siajn infanecojn, En vintroj Serĉante la feliĉon, De mia lando, Rigardante ĉiujn truojn. Burĝonas floroj, 
Kiuj tute ne timas 
De frosto. 
Jli salutas 
  

ADAMAS:  
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TAT aj pi aao لشسم 
  

Dediĉita مات = 
karmemora s-ro Biĵan Sadigi, kiu amis pri Abol-Ĥejr kaj Ĥaragani — kaj kiu faris multon por 

nia afero, sennome. 

Abu-Said Abol-Ĥejr 
Aliiginto de Mistikismo: 

de Suferado al Guado 

  
Abu-Said Fazl-ol-lah Abol-Ĥejr 

Ahmad de Mejhano, konata kiel Abu- 
Said Abol-Ĥejr, unu el la plej famaj 
mistikuloj de Irano, disvastigis tre 
revoluciajn sintenojn kaj ceremoniojn 
en sufiismon en Ĥorasan-provinco 
malgraŭ multege da kontraŭstaroj de 

Ahmad Reza Mamduhi 

religiestroj kaj eĉ aliaj sufioj. Li 
naskiĝis en la 7a de decembro 967 p.K. 
en Mejhan-urbeto ĉ. 80km oriente de 
Saraĥs-urbo en Ĥorasano de Irano. 

Abu-Said forpasis en la sama urbeto en 
la 12a de januaro 1049. 

Ĝuado kaj Suferado 
Kvankam ĉiuj sufioj komune havas ĉafajn 
principojn inter si, tamen oni povas klasifiki 
ilin laŭ tre diversaj vidpunktoj en multe 
malsamajn kategoriojn. 
Laŭ unu el la plej dis     

  

ingaj kategoriduoj oni 
povas dividi ilin al “Ĝuantaj mistikuloj” kaj 
“Suferantaj mistikuloj”. Se ni komparu Abu- 
Saidon ekz-e kun unu el liaj samtempaj misti- 
kuloj grandaj nomata ŝejko Abol-Hasan 
Ĥaragani (962-1033), la malsamecoj inter ili 
du tre evidente montros sin ĉi-rilate. 

„flaragani, Suferanta Mistikulo 
Ĥaragani apartenis al grupo de sufioj kredan- 
taj ke la vojo al superaj etapoj de sufiismo 
pasas tra suferado, aŭ sin-suferigado. Ekz-e, 
pri li diritas — eble kun troigo - ke ĉe noktiĝo 
li surmetis vestaĵon el gelimo“, te. malde- 
likata lana ŝtofo, kaj malliberigis sin per 
ĉenoj. Foje, li mem eldiris al AbuSaid pri iliaj 
diferencoj tiel ĉi: 
“Via vojo estas tra gajeco kaj ĝojo, kaj nia 
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vojo tra malĝojo kaj tristo”. 
Ankaŭ ŝejko Farid-od-din Atar (1119- 
12299), mem giganta mistikulo kaj poeto, 
kiam volis prezenti pri Ĥaragani, en sia f 
verko —Tazkerat-ol-Oŭlija (Biografioj de 
Kunuloj), kio estas kvazaŭ “Kiu estas'kiu en 
mistikismo”, komencis ĉi tiel: “Ti maro de 
ĉagreno, tiu monto de obstino„£iu ...”. Attar 
estas tre alte repektata via en la misti- 
kismo, ekz-e Moŭlana, okĉidente pli konata 
kiel Rumi (1207-1273) Konsideris lin multe 
pli superan ol si (bv. vd. Irana Esperantisto, 

  

     

Abu-Said vivis ĉ. 80 jarojn. La unuan 
duonon de sia vivo, li pasigis en asketeca 
suferado kaj malkomforto dum la stu- 
dado, tamen sekve de turnopunkta vizio, 
la postan duonon de la vivo, ekde kiam li 
instruis, li pasigis tre gaje kaj komforte; 
la saman Ŝanĝon li estigis en mistikis- 
mon, kies adeptoj ĝis tiam serĉis feliĉon 
pleje tra suferado, sed li pruvis ke ankaŭ 
tra ĝojo tio eblas! 

aŭtuno 2003,'N-ro 5, Jaro 2,pp. 4“7 ). Cetere, 
Abd-or-Rahman Ĝami (1414-1492), „persa 
poeto kaj mistikulo; en sia fama verko Nafa- 

hat-ol-Ons (Amikecaj Blovetoj). citas jenam 
diraĵon de Ĥaragani: 
“Pasas kvardek jaroj ke mia nafso“ (t.e. 
“memo” aŭ “animo” - ĉi tie “la needukita”) 
deziras glason da:malyarma ŝorbeto aŭ 
jogurto, kaj ankoraŭ mi ne donis tion al 
ĝi.” 

Certe ankaŭ al Ĥaragani okazis ekzaltaj 
momentoj, samkiel al “ĉiuj mistikuloj okazas, 
sed ŝajnas ke la plej multan tempon li pasigis 
en asketeca sin-suferigado kaj malgajemo. 

  

Abu-Said, Ĝuanta mistukulo 
Tamen, pri Abu-Said validis la malo, t.ĉ. 

iaj paroloj kaj vivmanieto. gajoplenis — kaj 
tio fakte validas pri li-de post kiam li finis la 
studadon, eltrovis sian memoni:kaj komencis 
la instruadon. Pri aŭ-de -Abu-Said; krom en 
Tazkerat-ol-Onliĵa, Atak rakontis almenaŭ en 
kvar aliaj siaj verkoj en dek ok poemrakontoj. 
Ekz-e li diris: “Ĉie, Kien atirigas la paroloj 
de Abu-Said, ĉies koroj ekgajiĝas”. 
Abu-Said eĉ estis la unua mistikulo kiu dis- 
vastigis samaon” en Ĥorasano inter la sufioj. 
Samao estas arab-devena vorto kun la senco 

      

“aŭdi/aŭskulti”. kaj en sufia terminologio sig- 
nifas belan'kanton kaj kantadon ekzaltan kio 
iam kondukas al dancado kaj ekstazo de 
sufioj. Multaj kredas ke robaioj de Abu-Said 
estis la unuaj poemoj, kiujn sufioj ekkantis 
dum samaoj. Tiaj dancoj, rolas simbole kaj 
pere de ili, sufioj intencas supreniri de mate- 
riala al spirituala mondo. Ankoraŭ deptoj de 
certaj skoloj de sufiismo praktikas la samaon. 
Laŭhistorie, komence Abu-Said spertis for- 
tajn kontraŭstarojn de la lokaj religiuloj ĉi- 
proe, sed sekve de sia alta sociemo, 
populareco kaj klero — kaj laŭ iuj rakontoj 
pere de sia farasato”, te. la povo “legi” alies 
mensojn - li estis sukcesa enkondukante siaj 
iniciatojn kaj reformojn en-mistikismon kaj li 
registriĝis en la historio kiel la~unua en 
Ĥorasano — disvastiganta gajajn rondojn 
praktikante Samao-ceremoniojn divers-okaze. 
Fakte liaj iniciatoj povis aliigi la sufiismon:en 
Vivmanieron “kaj mondovidon .gajecan, 
anstataŭ la malo kaj asketeca, kiu regis ĝis 
antaŭ li. 
Ankaŭ en liaj restintaj diraĵoj, multloke oni 
renkontiĝas kun -liaj Klare esprimitaj 
kuraĝigoj “por (r)esti gaja:“Juĝado estas 
miskredanteco, atribui “al alia(j) „estas 

paganeco, kaj gajado estas farendaĵo.” 
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Siiferoplena Studado 
Abu-Said dekomence ;neniel ĝuis tian 

“gajemon, fakte male, li unue pasigis longegan 
tempon en suferado: por stingi al tiu ĉi etapo 
gajeca .. preskaŭ 40-jarojn de'sia junaĝi 
Infanaĝe pere de“ la patra interesiĝo kaj 
partoprenado en sufiajn rondojn, li konatiĝis 
kun mistikismo. Estis en sama periodo kiam 
li renkontiĝis kun sufia poeto Abolgasem 
Beŝr Jasin (m. 990), kiu konstatinte grandan 
talenton ~en AbuSaid, fariĝis lia unua 
instruisto pri mistikismo. -Junaĝe Abu-Said 
iris al Marv-urbo por kvinjara studado ĉe 
Ahmad al-Ĥezri (m. inter 983 kaj 1000). Post 
tio kvin-pluajn jarojn li studis ĉe Ahmad al- 
Gaffal (m.1026). Lia studado dum tiuj ĉi 10 
jaroj ampleksis religiajn kaj beletrajn stud- 
objektojn. Sekve de tio, irinte al Saraĥs-urbo 
por studi pli alte la religiajn stud-objektojn 
pere de Abu Ali Zahersebn Ahmad (m. 999), 
li allogiĝis al “ftenezeska- sufio nomata 
-Logman Saraĥsi. kiu impresis lin tre forte, 
'kaj=pere“de' kiu li kohatĝis ankaŭ. kun tiea 
sufio nomata AbolfazI Saraĥsi (m. 7997). 
Nun li pasigis sian tempon en iu ĥangaho“, 
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Le. kunvenejo de derviŝoj, ŝejkoj kaj sufioj. 
Tiu ĉi ĥangaho estis de Abolfzi, kiun Abu- 
Said nun konsideris kiel sian pir-on“ laŭliter 
“maljunulo” sed sufi-kuntekste: “gvidanto?” 

Laŭ la rekomendo de la 
Abolfazl, Abu-Said reiris al la ni 
Sed, li pasigadis ankoraŭ 15 lon, 
soleco kaj suferado asketeca 
ties Ĉirkaŭaj dezertoj kaj moj 
tempo li iris al la majstro eĥ Saraĥso por peti 
respondon al siaj demandoj kaj gvidiĝi pri la 
asketecaj praktikoj. Eĝ' post la forpaso de 
Abolfazl, Abu-Said frekventis al Saraĥs, por 
gvidĝi ĉe lia tombo/Lia posta majstro estis 
Abol-Abbas Ahmad. ebn - Mohammad al- 
Gassab en Amolurbo;, kiu post pasado de 
unu jaro trovis Abu-Saidon.jam matura sufio 
kaj donis al li ĥergeon?, ter.surtuto kiun 
sukcesa nov-sufio Ticevas de sia majstro, Laŭ 
iu rakonto de Asrar-o/“Toŭhid, ŝajnas ke la 
unuan ĥergeon li estis ricevinta de historiista; 
sufio, Abu Abd-OFRahman Solami.-(m. 
1021), al kiu li “itintis laŭreko: 
Abolfaz fine de la spiritualaj studoj ĉe li 

    
   

      

Turnopunkto    studadon, kaj-enterigis. 
plantis arbon super. 
kiam li estis 42-jara. mla unuajn 42 
jarojn de siŭ vivo -Abw-Said menhvole pasigis 
kun tre diversaj suferoj, L.a. longaj fastadoj, 

   

loĝado en montaroj kaj deZertoj vivtenate sin = 
nur per lierboj, kaj/e6' praktiko de ĉelleje 
ma'kuse te. “renversa -kvardeko”, kion 
konsistigas preĝadoj dum' la preĝanto staras 
sur la kapo kaj liaj piedoj estas ligitaj al najlo 
en la muro... tamen, la “duan parton de la 
vivo, t.e. de 42-jaraĝo ĝis 82-jaraĝo, li pasigis 
tre plezure, ekz-e ĝuante samaon (poem- 
kantado), muzikon kaj dancon. “Tre konatas 
lia diraĵo pri si post la“longega, sin-konado, 
sin-oferado kaj sin-edukado: “De Abu-Saido, 
ne restis iu Abu-Saido.” Ankaŭ ie, kiam oni 
demandis lian nomon. por laŭfanonci; lian 

 , li nomas sin: Hiĉkas ebne Hiĉkasی
“Neniulo, la filo de Neniulo”. 

Pljeble la tufmopunkto tal “Abu-saldi- por 
transiri de:suferado al' ĝuado = okazis kiam li 

  

  

  

vizie aŭdis de. Mejhane-moskeo koranan. 
verseron “Ĉu via. Sinjoro" ne sufiĉas por 
vi?” (La Nobla Korano, 41:54)-Li eltrovas ke 
lia klopodado por atingi al dio pere de sin- 
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neadoj““kondukas al memcentra religia 
praktiko, “Kio implice negas la sufian celon 
por efektivigi la dian unuecon per kaŝado de 
onies memkonscio. Li esprimis ĉi eltrovon 
en paradoksaj asertoj. kiuj apartenas al 
kategorio “de sufiaj eldiroj nomata ŝarĥijjat, 
te. Ŝajne kontraŭreligiaj “paroloj, kiujn la 
iranaj mistikuloj ekde Bajazid Bastami (m. 
874) eldiris. Ekz-e Abu-Said esprimis ke: 

jsa fi ĝobbati seŭa Allah”: “Ninio estas en 
mia mantelo krom Alaho”. 

    

  Ĝuoplena Instruado 
Ekde kiam Abu-Said:Komencis 

instruadon, oni varme bofivenigis, kaj 
grandskale - utiligis kaj “Partoprenis, liajn 
kunsidojn ĉu en lia“domo, ĉu „aliloke en 
Mejhano, kiun-li“nomis Maŝhado (laŭvorte: 
atestejo, ~martiriĝejo) „kaj” iam poŝte, en   

  

„„ĥangiiho en Nejŝaburo, kiu probablĉ apartenis 
SEA lia bopatro: La kunsidoj'ĝuis tre varman 

eteson i.a. ĉar laŭtlogiĝis tre belaj-poemoj — 
kaj en multaj okazoj am-poemoj! Tiu-tempe 
li komencis afanĝi ankaŭ, samao-Kunvenojn, 
dum kiuj oni-kantis“poemojn kaj iam cĉ 

„dancis. Tiaj ceremonioj, tiam „tro-M6Vaj kaj 
allogaj, aliflanke kaŭzis Kontraŭstarajn de 

ligiuloj kaj eĉ de iuj konsefvativaj sufioj 
1-Karim Goŝejri (m--1074) kaj Ebn 

a n. 0 lastmenciita 
nial sin “Abu-Said /precipe pri 
Lo Kaj” fern 16»-(t.e. “disŝirado kaj 
“disĵetado de la re de ekstaziĝintaj 
Samaantoj). Tamen, la pozitiva sinteno de 
Abu-Said. kune 3 lia -elaŭ iuj rakontoj 
supernatura = tal ki kaj toler(ig)i 
siajn kontraŭulojn; iompostiome trankviligis 
la cirkonstancojn. Pri toleremo lia, ekzistas 
multaj rakontokoj, i.a. la jeria rakonteto: 

“Kiam la ŝejko (Abu. 

  

  

  

      

    

Nejŝaburo, tagon li iris/al . 
Atinginte al tombaro de ŝejkoj, li ekvidis 
gripon, Kiu drinkis kaj ludis muzikilojn 
tie. 

  
  

La. sufioj enangoriĝis kaj volis ĝeni 
La Ŝejko “mallaŝis tion, kaj kiam 

proksimiĝis al drinkantoj, ilin aldiris: 
“Samkiel yi estas korgajaj en tiu ĉi mondo, 

'(mondo) la dio lasu vin 

      

ferenfaligis sin ĉe la 
“de la: ŝejko, malplenigis la 

drinkujojn surteren, disrompis mizikilojn, 

  
  

      و



  

  

pentiĝis kaj sekve de rigardeto (priatento) 
de la ŝejko, transformiĝis en bonegulojn de 
la tempo”. 
Iom post iom, preskaŭ ĉiuj liaj malamikoj 
konsiderante publikan logiĝon al „Ai, 
flankenmetis malharmoniaĵojn. Sekve Ĉiujn 
Ĉirkaŭajn urbojn dis-trairis liaj populafeco kaj 
famo, i.a. Nejŝaburon kaj Tuson, di el la plej 
famaj urboj tiamaj. Liaj praktikoj pere de liaj 
sekvantoj dis-konkeris diversajn urbojn ene 
de Ĥorasanprovinco, sed” lia famo certe 
transpasis la limojn de Ja provinco multege 
pli foren, en la tutan lafon kaj regionon. 

   

  

   

  

     

Aviceno kaj Abu-Ŝaid 
Abu Ali ebne Sina, fama zofo irana, 

okcidente konata je Aviceno (980-1037), 
certe havis rilatojn kun Abu-Said, la vizitajn 
iuj dubas sed korespondajn ĉiuj. akceptas. 
Ĉiuokaze post lonĝa- interkomuniko - (l: 
Asrar~ot-Toŭhid 3-4aga interparolado en Abu- 
Saida domo, laŭ'aliaj fontoj longdaŭra 
korespondado) plejeble" pri la naturoj" de 
filozofio kaj mistikismo; responde“ al siaj 
lernantoj demandintaj pri Abu-Said, Aviceno 
diris pri li: “Ĉion, kion mi scias (science), li 
vidas. (mistikisme)”, kaj „fesponde al „siaj 
sekvantoj scivolemaj مزه تور هند 
esprimis pri li: “Ĉion; kion mi vidas, liscias?. 

  

Abu-Saidaj Rakontoj kaj Diraĵoj 
Abu-Said kredis “ke -sufiismon oni devas 

travivi, ĉar. ĝi ne- estas klarigebla aŭ 
lernigebla; 'do li neniam „skribis pri siaj 
instruoj. Sekve ekzistas nek poemo nek prozo 
de li skiribita per li mem;: Eĉ foje kiam iu 
samtempa sekvanto lia. volis skribi pri li, 
AbuSaid neis lin dirante: 

“Ne estu rakont-skribanto, estu tia ke oni 

skribu rakontojn pri vi.” 
Tamen, post Abu-Said, liaj filoj Kaj relativoj 
kaj iliaj posteuloj daŭrigis instruadon de liaj 
trovitaĵoj kaj iuj el ili multajn jarojn post lia 
forpaso, komencis surpaperigi liajn vortojn 
kaj vivmanieron, “Asrarŝbt-Tonhid (La 
Sekretoj de l' Unueco), kompilita inter/1179 
kaj 1192, estas unu el tiaj Verkoj, ĉble la plej 
fama kaj ampleksa, kiun“skribis unu el liaj 
nepoj nomata: Mohammideebne -Monavvar 
preskaŭ jarcenton. post la forpaso -de Al 
Said. La libro estas inter la plej bonaj verkoj 
en la persa literaturo kaj stile.- ĉar prapersajn 
vortojn purajn la verkinto utiligis en la libro, 
cetere multloke en tie mallongajn frazojn - 

  

   

    

kaj mistikisme, ĉar ĝi prezentas tre allogajn 
rakontetojn:de:kaj pri Abu-Said, kiu sendube 
stas unu el la plej ĉefaj aligintoj de sufiismo 
respektive en Ĥorasano, Irano kaj la mondo. 
Ferejdun  Moŝiri (1926-2000) tre renoma 
poeto de nuntempa Irano — kaj eble la plej 
verda, esperanta kaj optimista — pri Asrar-or- 
Toŭhid en la enkonduko: de sia elektita 

rakontaro el la verko, skribas: 
“Kiam ajn mi volis preni libron el la patra 
librejo, mi elektis Asrar-or-Toŭhid-on 
aŭtomate... Mi devas konfesi ke nek 
magiaĵoj nek supernaturaj agoj de la ŝejko 
impresis min; fakte kredi ne povis. 

Tio, kio magnetizante dronis:min en sin, 
plezurigis kaj pripensigis min, estis la pura 
persa prozo de la verkinto “kaj la 
profundaj delikataĵoj de la rakontoj ...” 
Sian elektitan rakontaron el Asar-or-Toŭhid, 
Moŝiri-eldonis kun la titolo “Rigardi'ŝame!”. 
-Ea libro-titolon, li priklarigas em Sia kelklinia 
“Anstataŭ -antaŭparolo”-sur la unua paĝo de 
a libro: 
“Ĉion kion oni devas diri 
Kaj ĉion kion oni povas diri, 
La ŝejko diris en tiu ĉi mallonga frazo: 
“Sufiismon konsistigas duo: ~=" 
Rigardi samen (al la komuna Celo) kaj 

„Rigardi samel (al la homoj)” “„.” 
“Alia fama verko pri Abu-Said skribita de alia 
nepo. lia, “nomataj. Abu-Ruh / Lotf-ol-Lah 
(m.1147), nomiĝas “Halar va Soĥanan Ŝejĥ 
“Ubu-Said Abol-Ĥeje“ (Statoj Kaj Paroloj de 
Ŝejko Abu-Said Abol-Ĥejr). Ĉi libro verkiĝis 
antaŭ Asrdr-or-Toŭhid,“kaj ankaŭ ties persa 
stilo estas same' alloga, sĉd la verko ĝuas 
malpli grandan Volumenon. Ambaŭ libroj 
unuafoje aperis kun redaktado de Vasilii A. 
Zhukovskii (1783-1852), profesoro ĉe Sankt- 
Peterzburga Univetzitato, en la jaro 1899. En 
postaj jaroj, tre diversaj iranaj verkistoj kaj 
poetoj „preparis aliajn” reviziojn kaj/aŭ 
eldonojn de (iuj: ĉi du trezoroj de la persa 
literaturo, : ka; Ahmad Bahmanjar, d-ro 
Zabih-ol-Laĥ Safa, d-ro M.R. Ŝafii Kadkani „ 
Iraĝ Afar;»Said Nafisi kaj F. Moŝiri kiel 

menciite supre. 

  

  

   

  

    

La Vera Miraklo laŭ li Sociema Sufio 
Kvankam la sekvantoj kaj nepoj de Abu- 

Sid emis trojgi'pri supernaturaj potencoj de 
Abu-Said; tamen“tra certaj rakontoj cititaj per 
ili mem, oni povas eltrovi lian veran opinion 
pri mirakloj. EKz-e en Asrar-ot-Toŭhid, oni 
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Kelkaj diraĵoj de Abu-Said Abol-Ĥejr el Asrar-ot- 
Toŭhid 

(La Sekretoj de l' Unueco), p. 229-234.: 

Amikoj kaj Malamiko 
La ŝejko diris: “Malmultas mil amikoj kaj multa estas unu malamiko.” 

Sufieco 
La ŝejkon oni demandis: 

  

“Kio estas sufieco?” Li diris: “Forlasi tion, kion vi 

enkape havas; fordoni tion, kion vi enmane tenas; kaj ne furioz-eksalti, se 

io kontraŭ vi okazas”. 

Kialo de Suferado 
La ŝejko diri: 
antaŭ la (destinita) tempo.” 

Kie aŭ Kiel? 

(en tio).” 
povas legi janan rakonton - ĝuste ĉe aliaj 
skribaĵoj, kiuj certe ne malplenas de troigoj 
pri la granda avo: 

ian ŝejkon oni diris: “Iu persono 
vojiras sur la akvo!” 
Li diris: “Tio facilas! Ankaŭ rano kaj 
pasereto povas iri surakve.” 
Oni diris: “Alia persono flugas en la aero!” 
Li diris: “(Ankaŭ) korniko kaj muŝo flugas 

    

(u persono dum momento iras 
urbo!” de urbo al ali 

La ŝejko diris: “Ankaŭ satano dum unu 
enspiro iras de oriento al okcidento; 
agoj ne estas tiel valoraj. La (vera) viro 
estas tiu, kiu povas vivi inter la popolo kaj 
interagi kun ili kaj kuniĝi kun la popolo, 

  

    

Do, tute klaras ke kiel plej valoran kaj karan 
faron, li konsideris socian kunvjvadon — kio 
cetere kaj certe ebliĝas nur pere de toleremo 
kaj kompromiso, kiel li mem praktikis 

“La popolo estadas en sufero tial, ke ili postulas la aferojn 

Derviŝo demandis la ŝejkon: “Kie ni povus priserĉi Lin?” La ŝejko diris: 
“Kie vi serĉis Lin kaj ne trovis (Lin)? Se sincere kaj troveme, (eĉ) paŝon vi 
antaŭeniru sur la vojo de alsopirado, kion ajn vi alrigardu, vi vidos Lin 

dumvive - kaj preferis ĝin al ĉia stranga 
miraklo! 

  

1 - Mejhani, A.S. Asrar-or-Toŭhid (La Sekretoj de l 
Unueco), Diraĵoj de kaj rakontoj pri Ŝejko Abu- 
Said Abol-Ĥejr, kun 15-paĝa enkonduko far d-ro 
Ali Asgar Halabi, Tehrano: Safi-Ali-Ŝah, 1997, 310     
p 
2- Moŝiri, Ferejdun. Jeksan Negaristan (Rigardi 
Sameb, elektita rakontaro el Asrar-or-Toŭhid, 
Tehrano: Safi-Ali-Ŝah, 1982 (3a eld.), 171 p. 
3- Eneyelopaedia Iranica, Center for Iranian 
Studies, Columbian Univrsity, New York, London, 
Boston, Melbourne and Henley: Routledge £i 
Kegan Paul, (la dato ne menciita) Vol. 1, Fascicle 4, 
p. 377-380. ; 
4- Zarrin-kub, Abdolhosejn. Ĝostoĝo dar Tasavvofe 
Tran (Esplorado pri Sufiismo de Irano), Tehrano: 
Amir-kabir, 1984 (2a eld.), (1a eld. 1978), 446 p., p. 
61-64. 
5- Minovi, Mojtaba. Ahval va Agvale Ŝejĥ Abol- 
Hasan Ĥaragani (Statoj kaj Diraĵoj de Ŝejko Abol- 
Hasan Ĥaragani), Tehrano: Tahuri, 1988 (da eld.) 
181 p. 

  

  

 



  

  

De Usono al Irano! 

Rememoroj ... 
Karaj gesamideanoj, 
Mi gratulas vin pro via nova revuo. Jam 

estas pli ol kvin jaroj ke mi ne havis kontakton 
kun. aliaj samideanoj, kaj nun mi volas fini 
tion skribante tiun ĉi leteron al via novnaskita 
revuo. Kiel multaj samideanoj scias, mi estas 
la unua irana espemtistino kiu edziniĝis al 
eksterlanda esperantisto sen antaŭa 
renkontiĝo. Sed nun mi volas skribi por vi kiel 
mi konatiĝis kun E-o mem kaj kiel daŭrigis 
plilerni kaj instrui ĝin al la aliaj. Me esperas 
ke tio plaĉos al vi. Laŭ mia opinio, mia 
konatiĝo kun E-o estis tre hazarda ĉar dum tiu 
tempo, mi estis instruistino kaj instruis 
literaturon en lastaj klasoj de gimnazio 
(estante magistro pri literaturo). Iun tagon mi 
notis ke la plej inteligenta lernantino de la 
klaso, por la unua fojo ne aŭskultas la 
lecionon kaj okupiĝas per iu revuo. Mi iris ĉe 
ŝin kaj demandis:“Kio interesis vin tie?”, ŝi 
respondis; “Kara mia instuistino se ankaŭ vi 
vidus ĉi tiun artikolon, vi interesiĝus pri ĝi.” 
Ŝi donis al mi la revuon, ĝi estis Virin-revuo. 
Mi kunportis la revuon kaj dum la ripoza 
tempo tralegis ĝin. Enestis iu priEsperanta 
artikolo, kiu vere kaj ege impresis min, ĉar ĝi 
tre bone prezentis E-on kun fotoj de personoj 
kiuj vojaĝis al la kulturdomo de Grezijono 
(Grŝsillon) en Francio por lerni E-on. Tie ili 
rakontis kiel ili povis interparoli kun homoj el 
diversaj landoj en unu komuna lingvo, t.e 
E-o. Saman tagon mi telefonis al univrsitato, 
kie okazis E-kursoj. Sekve de informoj, kiujn 
mi atingis, mi konstatis ke pere de kelkaj 
instruiloj oni povas rapide lerni ĝin ĉar oni 
multe diris al mi pri neimagebla facileco de 
E-o. Sekvonatan tagon mi kun mia fratino iris 
al la universitato kaj enskribis niajn nomjon 
sed ili diris ke ni devas veni por la kurso post 
kelkaj monatoj ĉar ili ne havas lokon en la 
komeniĝanta klaso. Tie ni vidis diversajn 
artikolojn kaj gazetojn entenantaj priE-ajn 
materialojn. Tiun nokton mi ne povis 
endormiĝi pensante kion fari. Do postan 
semajnon ni iris tien kaj vidis ke multaj homoj 
estas venintaj. Kiam malfermiĝis la pordo de 
la klaso, kio fakte estis salono granda, plu ne 

    

     

  

  

estis loko por sidiĝi kaj multaj staris. Kiam la 
instruisto venis, li diris ke homoj kiuj staras 
ne maltrankviliĝu ĉar multaj venis ĉi tien 
pensante ke se ili lernos rapide, povus gajni 
monon, sed vi estu certa ke sekvotan tagon 
multaj ne plu venos kaj ĉe la fino de la kurso, 
restos nur kelkaj. Fakte tio okazis sed ne pri 
mi, ĉar mi tiel enamiĝis en E-on ke ne povis 
forlasi ĝin kaj senĉese lernis kaj instuis ĝin kaj 
kuraĝigis ankaŭ miajn du fratinojn kaj fraton 
lerni E-on. Poste mi dufoje iris al Grezijono 
en Francio por plua lernado kaj ankaŭ 
partoprenis en al Universala Kongreso de E-o 
en Svedujo en 1980. Laŭ mia memoro tio estis 
la komenco de mia Esperantista vivo kaj ekde 
tiam komenciĝis miaj adventuroj en la E-o 
mondo. 

(mag-ino) Heŝmat Faraĝi 
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estas abonebla pere de la abonservo de 
ELNA (PO Box 1129, El 
Cerrito CA 94530, tel “1 510 653 0998, 
retadreso: elna(Qesperanto-usa.org, 
ttt-ejo: http//www.esperanto-usa.org kaj 
iru al "Books ŝ: Other Materials" kaj poste 
al "Subseriptions"). 

Perantoj estas serĉataj en aliaj landoj!                   
  

  

„e IRANASo — 

0
 

م | امدمرمر
و
م
 
و
ر
 

 



  

——— 
  

eseFRANMisro 
bonŝance venis 

“IRANA ESPERANTISTO”, 
kiu diversnuance kaj riĉe proksimigas la 

kulturon de tiu ĉi fora lando. Jen per prezento 
de la materia kulturmonumento de tiu ĉi 

lando, granda turisma atrakciaĵo devenanta el 
la 10-a jarcento Bam-Citadelo, la plej granda 
adoba kontruaĵo en la mondo, kalkulita de 
UNESCO al la universala kulturheredaĵo. 

Radio Polonia, Barbara Pietrzak. 

IRANA ESPERANTISTO estas internacia kultura 
sezon-magazino sendependa. Legante ĝin Vi 
povas: 
Konatiĝi kaj kun. plej grandaj antikvaj persaj 
poetoj/mistikuloj, kiel Sadio (1184-1218), Rumi 
(1207-1273), ... kaj kun nuntempaj poetoj kaj 
artistoj kiel Sohrab Sepehri (1928-1980) kaj 

n Maĥmalbaf (1957-) 
pri gravaj eventoj en Irano, ekz-e en la Sa n- 

To estis pli ol dek paĝoj pri Ŝirin Ebadi, 
NobelPacPremiito en 2003. 
Lerni pri plej allogaj vidindaj lokoj (historiaj); ĝis 

~e, aperis detalaj materialoj pri Persepolo, 
Bam-Citadelo (la artikolo aperis nur monatojn 
antaŭ ties detruiĝo dum la lastatempa tertremo), 
IRANA ESPERANTISTO aperas ĉiu-sezone sur 
56 paĝoj, ĝi estas 29cmx20.Scm, kun koloraj 
kovrilpaĝoj, ISSN 1728-6174. 

Jen kritika prezentado de la 4-a n-roj de 
IRANA ESPERANTISTO en Radio Polonia far 
Barbara Pietrzak: 
http:/woww.radio.com.pl/polonia/article.asp? 
103099 
Jam kompleta teksto de multaj artikoloj de 
IRANA ESPERANTISTO citiĝis ankaŭ en 
interreto, ekz-e: 
Pri Rumi (1207-1273) la plej granda mistika 

eto; 
ttp://eo.wikipedia.org/wiki94C4969Calal-ed- 

din MOHAMMAD, RUMI 

   

    

  

— 
kune kun liaj pentraĵoj kaj „ESP poemoj tradukitaj E-en: = 
http://eo.wikipedia.org/wiki/ 

Sohrab. SEPEHRI 
Pri Bam-Citadelo, 2500-jaraĝa 
giganta historiaĵo — ĵusa-tempe 
tertrem-detruita 
http://co.wikipedia.org/wiki 

Bame-Citadelo 5 
1 
(1957-), unu el la plej kreivaj kaj diskutataj 
reĝisoroj/verkistoj de nuntempa lrano, kune kun 
tre fama intervjuo kun li pri lia premiita filmo La 
Silento: 
http://eo.wikipedia.org/wiki/Mohsen MA?4C4?6. 
AAMALBAP 
Komence de pri-movada artikolo titolita “Sekvi la ; 
Majstron Interrete”, kies kompleta teksto alireblas 
ankaŭ en: 
hiip:/eo.wikipedia.ore/wiki, 
Sekvi la Majstron Interrete „ni legas 

“Nia majstro, d-ro L. L. Zamenhof, dediĉis 
siam vivatingaĵon, t.e. Esperanton, al la homaro; 
ĉu ne indus ke ankaŭ ni faru similon pri niaj 
verkoj lia-lingvaj!? Kaj tiel, kontribui efike al la 
fina venko? 
Senpaga prezentado de diversaj verkoj pri kaj 

en Esperanto al la publiko pere de interreto, 
disvolvigos la movadon konsiderinde. ... 
- Jen la kialo malantaŭ senprofita publikigo de 

  

  

    

    

  

  

anikoloj de IRANA ESPERANTISTO en 
interreto .. 
Pliaj informoj pri la magazino, kune kun 
enhavtabelo de 5-a nero alireblas en 
http:/co.wikipedia.org/wikUIrana Esperantisto 
Jen informfontoj pri la magazino en la persa: 
hup:/www.sabzandishan/com „ 
http://www. magiran.comvsubscription.asp? 
mglD=2899 
Interesita? Jen la Abon-informoj: 
Jara abontarifo por internacia samideanaro: 
Orienta Eŭropo, Azio, Afriko, Sudameriko: 
15 Eŭroj. 
Okcidenta Eŭropo: 20 Eŭroj. 
Nordameriko, Japanio, Korcio, Oceanio: 
25 Eŭroj. 
Vi povas pagi la abonkotizon aŭ/kaj subten- 
sumon al ŬEA, kodo: iece-h. 

  

Pri Sohrab Sepehri (1928-1980), tre renoma 

Nomo: و 
De kiu numero: Ĝis kiu numero: 
Adreso: 

Poŝt-kodo: Telefono: 

Bonan legadon,   

Abonilo 
Familia Nomo: 

Sendu la abonilon al la suba adreso (irananoj sendu kune ankaŭ kopion de 
pagdokumento): Sabzandiŝan Instituto, P.O.Kesto 17765-184, Tehrano, Irano. 

E-poŝto: info(Qsabzandishan.com 

Irana Esperantisto 

Aĝo: 

E-poŝto: 
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